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Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe
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Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Szanowni Państwo!

Dziękujemy! To dzięki Państwa pomocy i wsparciu zebraliśmy
rekordową sumę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, ile przekazaliśmy na WOŚP i którzy wolontariusze zebrali najwięcej można przeczytać na kolejnych stronach.
Za nami przepiękny, pełen wzruszeń polsko-amerykański koncert. W wypełnionej po brzegi hali OSiR usłyszeliśmy międzynarodowe standardy, wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni ułańskie, razem spędziliśmy cudowny muzyczny wieczór.
Zapraszam także do przeczytania relacji ze Spotkania Noworocznego, a w szczególności do poznania laureatów wyróżnienia
„Tarnowskie Lwy”! W tym numerze przedstawiamy także kolejne kroki podejmowane przez Gminę w celu uruchomienia Zespołu Szkół Technicznych. A zainteresowanym polecam przeczytanie
artykułu na temat Gminnego Programu Budowy Mieszkań – rusza kolejny nabór wniosków.
Wszystkim życzę miłej lektury!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
w Filii Urzędu w Przeźmierowie
5 marca (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00

Nieprawidłowości
w deklaracjach na odbiór
odpadów komunalnych!

U

rząd Gminy Tarnowo Podgórne przypomina, że już od
ponad roku tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzony samodzielnie przez Gminę poza Związkiem
Międzygminnym „SELEKT”! Gmina wystąpiła ze Związku
i zleciła wywóz odpadów gminnej spółce TP-KOM. W związku z tym mieszkańcy Gminy (właściciele posesji zabudowanych) musieli złożyć NOWE deklaracje na wywóz odpadów
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, jednoczenie zaprzestając wnoszenia opłat z tego tytułu na rzecz Związku „SELEKT”. Od tego momentu straciły swoją ważność również
dotychczasowe konta bankowe (przyznane przez Związek).
Po złożeniu NOWEJ deklaracji każdy mieszkaniec otrzymał
nowy indywidualny numer konta.
Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku, część nie złożyła NOWYCH deklaracji w Urzędzie,
a część nadal uiszcza opłaty na rzecz związku „SELEKT”, co
stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.
Dla uporządkowania tej sytuacji Gmina rozpoczęła wnikliwe kontrole właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W związku z powyższym mieszkaniec, który do tej pory nie
wywiązał się z ww. obowiązków, zobligowany jest do:
•	w przypadku braku deklaracji – do niezwłocznego wypełnienia tego obowiązku i uzyskaniu indywidualnego konta,
•	w przypadku wnoszenia w roku 2017 opłat za odbiór odpadów komunalnych na rzecz Związku „SELEKT” – do
przedłożenia dowodów potwierdzających dokonywane
wpłaty w Wydziale Podatków Lokalnych Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 94 (bud. C).
~ Marek Ratajczak
Gł. specj. ds. Ochrony Środowiska

~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Co z drogą Lusówko Rozalin – Więckowice?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy odnośnie drogi Lusówko
Rozalin - Więckowice coś porusza
się do przodu ? Czy jest jakaś
szansa na powstanie tej drogi
w najbliższym czasie?

Z

adanie polegające na budowie drogi powiatowej Lusówko Rozalin –
Więckowice zostało podzielone zostało na dwa etapy. Wynika to z położenia tej drogi w dwóch gminach: Dopiewo i Tarnowo Podgórne.
Realizację obu etapów Starosta Poznański uzależniał od spełnienia dwóch
warunków:
- od uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- od partycypacji finansowej każdej z gmin w tej inwestycji.
Wymagane deklaracje złożyła i Gmina Dopiewo, i nasza.
W pierwszym etapie budowany miał być odcinek leżący na terenie Gminy
Dopiewo. Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Powiatem Poznańskim miał on
zostać zrealizowany w bieżącym roku. Niestety przedsięwzięcie to nie zakwalifikowało się do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i nie uzyskało dofinansowania, dlatego nie będzie realizowane.
Natomiast ze środków, które zarezerwował w swoim budżecie Powiat oraz
Gmina Dopiewo, prawdopodobnie zostanie dokonana przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w Więckowicach.
Z kolei drugi etap – budowa odcinka leżącego na terenie naszej Gminy –
miał być realizowany w kolejnym roku, również przy współudziale środków
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z informacji płynących ze Starostwa Powiatowego wniosek na dofinansowanie
ma jeszcze mniejsze szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Główną przyczyną jest przedstawiane przez nas oczekiwanie ograniczenia tonażowego do
3,5 t – wnioskują o to mieszkańcy Lusówka. Natomiast Starosta chce ograniczenia jedynie do 16 t.
W związku z powyższym realizacja samego połączenia drogowego zostanie odłożona w czasie.
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letniskowej

Ceradz Kościelny

Trwa budowa chodnika w ul. Więckowickiej
Trwa procedowanie w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę nawierzchni ul. Bocianiej

Chyby

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.
Szkolnej – II etap

Góra

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice

Trwają odbiory i wyposażanie w ramach rewitalizacji
Zespołu Pałacowo-Parkowego
Trwa procedura przetargowa na budowę II etapu
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Kokoszczyn

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo

Trwa procedowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych
przetargu na budowę ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)
Trwa procedura przetargowa na I etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej
Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie kolejnego etapu budowy nawierzchni na ul. Przylesie

Lusówko

Trwa budowa ul. Morskiej
Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie
oświetlenia Os. Morskiego
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej do Sierosławia
Trwa opracowanie dokumentacji na modernizację ul.
Otowskiej – I etap

Gmina zaskarża decyzję
Wojewody

N

ie ma gminnej zgody na zmianę nazwy ul. 25 Stycznia. Po tym jak Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie zastępcze i zmienił nazwę ulicy na Zbigniewa Romaszewskiego zaprotestowali mieszkańcy, którzy złożyli petycję
do Rady Gminy. Jednocześnie Wójt Tadeusz Czajka wystąpił do Rady Gminy o zgodę na zaskarżenie decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Rada Gminy na sesji w dniu 23 stycznia jednogłośnie wyraziła zgodę na podjęcie
kolejnych kroków prawnych. Skarga na decyzję Wojewody została złożona 2 lutego.
Niezależnie jednak od podejmowanych przez Gminę działań nowa nazwa – Zbigniewa Romaszewskiego – obowiązuje od 22 stycznia.
~ ARz

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr
hab. Rafał Reczek zwrócił się do Wójta z prośbą o przesłanie zestawienia obiektów memoratywnych, propagujących komunizm,
które znajdują się na terenie naszej Gminy. Prośba ta dotyczy
obiektów (pomniki, tablice i inne trwałe upamiętnienia) poświęconych w szczególności Komunistycznej Partii Polski i jej działaczom, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej oraz ich działaczom, jak również obiektów poświęconych utrwalaniu „władzy ludowej” i funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa oraz
obiektów upamiętniających rocznice istnienia Polski Ludowej.
Prośba została wystosowana w związku z realizacją zobowiązań
nałożonych na Instytut Pamięci Narodowej przez Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki (z dn. 1 kwietnia 2016 r.).
Wójt zwraca się zatem z prośbą do mieszkańców o wskazanie
takich obiektów na terenie naszej Gminy, które – ich zdaniem –
podlegałyby przepisom powyższej ustawy. Wskazania takie można przesłać mailem na adres Urzędu ug@tarnowo-podgorne.pl lub
pisemnie na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne. Do zgłoszenia prosimy dołączyć krótki opis obiektu wraz z uzasadnieniem wskazania, a także
– w miarę możliwości – nazwę instytucji/osoby inicjatora bądź
fundatora obiektu oraz dane właściciela terenu, na którym znajduje się obiekt.

Przeźmierowo

Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego
Trwa budowa ul. Wysogotowskiej
Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzosowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
przebudowy szkoły podstawowej
Trwa opracowanie koncepcji Centrum Integracji Obywatelskiej (budynek przy Rynku)
Opracowano koncepcję termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej
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Super balik w Sadach

Ś

wietlica w Sadach była miejscem kolejnego baliku dla dzieci, który 19 stycznia
odbył się pod hasłem “Super bohaterowie”. Zabawa, prowadzona przez grupę animacji “Mozaika”, wprowadziła naszych małych milusińskich w świat,
w którym pięknie poprzebierani bohaterowie balu spędzili 2 godziny super zabawy.
Czas ten minął jak zaczarowane pięć minut. Dziękujemy za tak liczne przybycie
i zapraszamy za rok.
~ Sołtys Elżbieta Nowaczyk

~ aktualności

Znamy liczby 25 Finału WOŚP
– MAMY REKORD!

W

szystko podsumowane – oto liczby ostateczne. 14
stycznia, podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszej Gminie zebraliśmy
191 104,83 zł, w tym:
- wolontariusze zebrali 135 603,87 zł
- wpłaty z licytacji wyniosły 43 877,16 zł

Uczniowie zawsze z dużym zainteresowaniem czekają
na kwoty zebrane przez poszczególne szkoły i przedszkola.
W tym roku zebrano:
- Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym –
łącznie 2 372,90 zł, średnio na osobę 474,58 zł,
- Gimnazjum w Baranowie – łącznie 44 896,43 zł, średnio
na osobę 575,59 zł,
- Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym – łącznie 54 502,86
zł, średnio na osobę 681,28 zł,
- Przedszkole w Baranowie – łącznie 1 031,66 zł,
- Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym – łącznie 1 016,80 zł,
- Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie – łącznie
971,11 zł
- Przedszkole w Lusówku – łącznie 1 084,70 zł,

Chcemy także
wyróżnić wolontariuszy, którzy
zebrali najwięcej
pieniędzy :
- R afał Paluch –
3 013,30 zł
- A leksandra Kawa –
2 602 zł + 20 EURO
- Bartłomiej Duda – 2 317 zł
- Jakub Kabaciński – 2 055,30
- Martyna Janas – 2 008 zł
- Lidia Tomczyk – 1 975 zł
- Maria Albrecht – 1 803 zł
- Jakub Ptak – 1 617 zł
- Zofia Majka – 1 588,22 zł
- Gabrysia Dolata – 1 532 zł
Dla wymienionych powyżej osób przygotowaliśmy nagrody
(prosimy o kontakt z Szefem Sztabu Barbarą Wypuszcz, tel.
61 8959 303).
Wszystkim, którzy z nami zagrali, serdecznie dziękujemy!
~ ARz

Klucze wręczone – można się wprowadzać

W

świetlicy wiejskiej w Sierosławiu Wójt wręczył 12
rodzinom klucze do nowych mieszkań komunalnych, wybudowanych w Sierosławiu. Mieszkania
są w pełni wykończone i gotowe do zamieszkania. W zdecydowanej większości (9 rodzin) otrzymają je dotychczasowi
mieszkańcy pałacu.
Przeprowadzka była konieczna do tego, by Gmina mogła
pałac wyremontować i na nowo zagospodarować jego otoczenie – powstanie tam m.in. boisko, nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, posadzona będzie nowa zieleń. Obiekt
zostanie przeznaczony na cele społeczne, przede wszystkim
dla mieszkańców Sierosławia. Prace rozpoczną się jeszcze
w tym roku.
~ ARz

Zebranie delegatów
Spółki Wodnej

Z

arząd Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne informuje, iż 20 marca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się
Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo
Podgórne przy ul. Zachodniej 3 – budynek Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym.

~WID

Dyżur pracowników
Urzędu Skarbowego
Poznań – Jeżyce
·	eksperci podatkowi od rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
· możliwość złożenia na miejscu PIT przez Internet
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 21
21 marca (środa), 9.00 – 15.00
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |

5

~ aktualności
Trwa opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)
Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej
nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Sady

Trwają prace związane z I etapem budowy ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Trwa budowa chodnika w ul. Kobylnickiej
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul.
Ogrodowej
Trwa opracowywanie dokumentacji na rozbudowę
świetlicy

Sierosław

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Rusza II edycja BIS 2018

W

pierwszej tegorocznej edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych najwięcej
głosów uzyskały Biesiada u sąsiada w Przeźmierowie (pomysłodawca:
Ireneusz Rembalski) oraz Retro Motor Show Traktory 2018 w Sadach
(pomysłodawca: Marcin Orzeł). Umowy pomiędzy pomysłodawcami a Gminą zostały podpisane 29 stycznia, a realizacja tych projektów nastąpi w tym roku.
Tymczasem 19 lutego rusza druga edycja Budżetu Inicjatyw. Przez miesiąc czekamy na propozycje kolejnych działań, inicjatyw i wydarzeń. Na realizację tych, które
zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców, Gmina zarezerwowała w budżecie
łącznie 25 tys. zł.
Szczegóły związane z procedurą składania projektów (w tym formularz zgłoszenia i regulamin) znajdują się na gminnej stronie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw Społecznych (w pasku po lewej). Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy
mają ciekawy pomysł i chcą go zrealizować przy wsparciu Gminy.
~ ARz

Harmonogram konsultacji Budżetu Inicjatyw Społecznych – II edycja
od 19 lutego do 19 marca 2018 r.

Składanie projektów przez mieszkańców

do 30 marca 2018 r.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywatnych)

do 16 kwietnia 2018 r.

Publikacja zakwalifikowanych projektów

od 7 do 21 maja 2018 r.

Głosowanie mieszkańców

Trwa procedura przetargowa na budowę wschodniej
obwodnicy

od 22 maja do 4 czerwca 2018 r.

Podsumowanie wyników

do 18 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie wyników

Tarnowo Podgórne

Trwa budowa szatni przy boiskach ul. Nowa

Trwa opracowanie koncepcji Centrum Integracji Obywatelskiej (Rynek)
Trwa przygotowanie przetargu przez ZDP na budowę
ścieżki rowerowej do Lusowa (ul. Wierzbowa)

Wysogotowo

Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Długiej
/ Wierzbowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy zachodniej części pasa drogowego ul.
Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)
Trwa przebudowa ulic Łąkowej i Stolarskiej

Pozostałe

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy
Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy kortów tenisowych w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
miejscowości
6
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Podpisanie umowy na realizację projektów I edycji BIS

Turystyczny Rajd Samochodowy
motoFANki 2018

3 marca 2018 (sobota)
Start i meta w świetlicy w Baranowie
(impreza jest przeznaczona wyłącznie dla Pań)
Szczegóły na www.rajdyzlwem.pl i www.rajdy.wpobiedziskach.pl

~ aktualności

Warto się uczyć – STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

D

otychczas funkcjonujący program stypendialny „Stypendia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne” skierowany
był tylko i wyłącznie do uczniów gimnazjów i liceum.
Na skutek reformy oświaty, likwidującej gimnazja, grupa
młodzieży z obecnych klas siódmych i w przyszłości ósmych
została pozbawiona możliwości otrzymania stypendium.
Dostrzegając ten problem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów jak i rodziców chcemy stworzyć Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Uchwalenie takiego dokumentu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac nad
nowym regulaminem stypendiów.
W okresie przejściowym Wójt Tadeusz Czajka podjął decyzję o wprowadzeniu tzw. stypendiów szkolnych za osiągnięcia

K

w nauce dla uczniów, którzy obecnie uczęszczają do klas VII.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójta, jakie padły na
spotkaniach z rodzicami, chcemy naszą młodzież w możliwie
najłagodniejszy sposób przeprowadzić przez wprowadzane
zmiany systemowe. Równolegle tworzymy bardzo dobre warunki do nauki i do rozwijania pasji. Z tego samego powodu
będziemy także kontynuować nagradzanie najlepszych.
Zasady przyznania stypendiów utrzymane są na dotychczasowych warunkach. Najważniejsze z nich to średnia ocen 5,0
i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Szczegółowe informacje dostępne są w szkołach.
~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Zespół Szkół Technicznych:
w oczekiwaniu na decyzję Powiatu

ontynuowane są prace związane z uruchomieniem Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.
Gmina zakupiła już grunt przy Rondzie im. Jacka Kuronia. Według założeń na 2,7 ha stanie budynek szkolny, pełnowymiarowa hala sportowa z widownią oraz zespół boisk.
Zaplanowano tam także ok. 100 miejsc parkingowych.
Jednocześnie prowadzone są dalsze badania opinii. Po tym, jak
Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku zapytała o zdanie lokalnych przedsiębiorców (którzy z nadzieją i entuzjazmem odnieśli się do tego projektu), teraz przepytani
zostali rodzice. Ankieterzy byli obecni podczas styczniowych zebrań z rodzicami we wszystkich szkołach na terenie Gminy.

Ponadto Wójt wystosował pismo do Starosty Powiatowego
i do Rady Powiatu Poznańskiego z prośbą o wyrażenie zgody
na uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych i samodzielne
prowadzenie go przez Gminę Tarnowo Podgórne. Taka zgoda
jest konieczna, ponieważ to organizacja sieci szkół ponadpodstawowych należy do kompetencji Powiatu. – Mam nadzieję,
że Powiat wyrazi zgodę możliwie jak najszybciej – mówi Wójt
Tadeusz Czajka. – Zwlekanie z tą decyzją może zniweczyć nasze plany uruchomienia szkoły 1 września 2019 r.
O kolejnych krokach będziemy informować na łamach „Sąsiadki-Czytaj”.
~ ARz

Samorządowe granie

27

stycznia w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym odbył się II Turniej Halowej Piłki Nożnej
Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne. Wystartowało 6 zespołów: Powiat Poznański, Miasto i Gmina Nakło, Miasto i Gmina Kostrzyn, Gmina Tarnowo
Podgórne i Veolia Energia Poznań. Rozgrywki prowadzono
systemem każdy z każdym. Nasza drużyna w porównaniu do
roku ubiegłego zanotowała wzrost remisując 2 mecze, wygrywając 1 i przegrywając 2 spotkania. Wyniki naszego zespołu
kształtowały się następująco:
Tarnowo – Veolia 0:0
Tarnowo – Dopiewo 0:3
Tarnowo – Nakło 1:2 (Talarczyk)
Tarnowo – Kostrzyn 1:1 (Gąsior)
Tarnowo – Powiat Poznański 1:0 (Gursztyn)
Zwycięzcą całego turnieju została drużyna z Nakła zdobywając 12 punktów, drugie miejsce zajął Kostrzyn 10 punktów, a trzecie Powiat Poznański 7 punktów. Tytuł najlepszego
strzelca zdobył zawodnik z Nakła Paweł Juszczak (9 bramek),
a tytuł najlepszego bramkarza głosem kapitanów wszystkich
reprezentacji zdobył Maciej Pieczyński, zawodnik Powiatu
Poznańskiego.

Zwycięzcy turnieju – drużyna z Nakła
Turniej podsumował Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wręczając najlepszym zespołom pamiątkowe puchary i medale.
Gratulujemy i do zobaczenia za rok.
~ Łukasz Walor
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ tarnowskie lwy

Spotkanie Noworoczne – Tarnowskie Lwy 2018

N

kań, uruchomienie Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej oraz rozpoczęcie budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Natomiast jako najważniejsze zadanie na 2018 rok Wójt
uznał uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
Podgórnym – podkreślił mocno, że przy określaniu charakteru
i zasad funkcjonowania tej placówki prowadzone są szerokie
konsultacje społeczne, a w rozmowy zaangażowało się wielu lokalnych przedsiębiorców, deklarujących zarówno pomoc
w prowadzeniu klas patronackich, jak i organizację stażów dla
uczniów i absolwentów.
Podczas Spotkania Noworocznego wręczane są „Tarnowskie Lwy” – nagrody przyznawanie przez Wójta tym firmom
i przedsiębiorcom, którzy w sposób szczególny przyczynili się
do rozwoju naszej Gminy. W tym roku laureatami zostali:
- firma GOOD FOOD – za trafną lokalizację inwestycji,
- firma INTER MARK – za współpracę ze społecznością
lokalną,
- Henryka i Bogusław Ciepielewscy – za prowadzenie
z sukcesem firmy rodzinnej.
Oficjalną część Spotkania Noworocznego zakończył toast
wygłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza
Leonharda. 
~ ARz

Parlamentarzyści i samorządowcy

Julia Mróz

fot. K. Ratajczak

a zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Leonharda na coroczne Spotkanie Noworoczne przybyli samorządowcy,
przedsiębiorcy, reprezentanci grup, zespołów i organizacji
pozarządowych, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, a także urzędów i instytucji współpracujących
z naszą Gminą. Swoją obecnością zaszczycili nas także Poseł
na Sejm Waldy Dzikowski, Senator Piotr Florek, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Starosta
Poznański Jan Grabkowski. Spotkanie odbyło się w piątek, 26
stycznia w Sali GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym.
Wieczór rozpoczął się od krótkiej części artystycznej – swoje umiejętności zaprezentowały dwie młode mieszkanki naszej
Gminy: najpierw „pokaz układania „szybkich kubków” pokazała Julka Kucemba z Lusowa (finalistka „Mam Talent”), a potem dwa utwory zaśpiewała Julia Mróz z Sadów (uczestniczka
„Hit Hit Hurra”).
Następnie przemówienie wygłosił Wójt Tadeusz Czajka.
Przypomniał, że miniony rok stał pod znakiem podejmowania
wyzwań o dużym społecznym znaczeniu – wśród najważniejszych projektów wymienił budowę mieszkań z dochodzeniem
do własności w ramach Gminnego Programu Budowy Miesz-

Julka Kucemba
8
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Uczestnicy Spotkania Noworocznego

~ tarnowskie lwy

Robert Czajkowski, prezes GOOD FOOD

Henryka i Bogusław Ciepielewscy
GOOD FOOD
Za trafną lokalizację
Założona w 1991 roku spółka jest
pierwszą tego typu firmą na polskim rynku zdrowej żywności. Jej główną grupą
produktową są wafle ryżowe i kukurydziane.
Wykorzystując innowacyjne australijskie technologie szybko stała się niekwestionowanym liderem wśród producentów i dystrybutorów zdrowej żywności
– obecnie posiada w ofercie 350 receptur
produktowych. Ponad 60 % produkcji jest
kierowana na eksport, głównie do krajów
skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Jej
produkty są obecne we wszystkich sieciach super- i hipermarketów oraz sieciach
dyskontowych.
Podejmując decyzję o budowie zakładu produkcyjnego Firma przeanalizowała
oferty wszystkich parków przemysłowych
po zachodniej części Poznania. O wyborze Tarnowa Podgórnego zadecydowały zarówno przygotowanie gruntów pod
względem zaplecza infrastrukturalnego,
jak i samorządowa opieka przez cały czas
procesu inwestycyjnego.
Na działce o powierzchni 7 ha powstaje
zakład produkcyjny o powierzchni 20 000
m2 z możliwością dalszej rozbudowy. Docelowo znajdzie tu zatrudnienie 600 pracowników. Będzie to największy na świecie zakład, stosujący technikę ekstruzji.

Maciej Witkowiak, prezes INTER MARK

Laureaci Tarnowskich Lwów
INTER MARK
Za wspieranie lokalnych inicjatyw
Firma rodzinna z dwudziestoletnią
historią, od dwunastu lat ulokowana
w Gminie Tarnowo Podgórne. Od początku nastawiona na silny międzynarodowy
rozwój – obecnie współpracuje z domami
projektowymi na całym świecie, budując
stoiska dla największych i najbardziej znanych marek. Certyfikowany członek najważniejszych międzynarodowych organizacji, zrzeszających firmy targowe, takich
jak IFES, EDPA oraz ESSA. Dynamiczny
rozwój przedsiębiorstwa potwierdza dwukrotne wyróżnienie w rankingu Diamentów Forbesa.
Naczelnym przesłaniem, zawartym
w filozofii Firmy, jest budowanie i rozwijanie długofalowych relacji, zarówno
z partnerami biznesowymi, jak i lokalną
społecznością Gminy Tarnowo Podgórne.
Inter Mark ze szczególnym zaangażowaniem wspiera organizację wielu wydarzeń
w Kokoszczynie, takich jak Dzień Dziecka czy akcja paczek bożonarodzeniowych. Spółka pomogła także wyposażyć
świetlicę wiejską.
Zarząd Firmy uważa, że współpraca
z lokalną społecznością na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia społecznego jest
obowiązkiem każdego odpowiedzialnego
przedsiębiorcy.

Henryka i Bogusław CIEPIELEWSCY
Za rozwijanie z sukcesem firmy rodzinnej
Państwo Ciepielewscy działalność
gospodarczą prowadzą od 1977 roku.
W 1985 roku w Baranowie założyli firmę HEBO, zajmującą się początkowo
produkcją farb, a później dystrybucją klejów budowalnych. Obecnie Spółka działa
w branży materiałów budowlanych i wykończeniowych – posiada w swojej stałej ofercie kilka tysięcy specjalistycznych
artykułów. Jest także przykładem przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego,
wspierającego gminne wydarzenia kulturalne i sportowe.
Kilka lat temu właściciele postanowili zaangażować w prowadzenie biznesu
swoje dzieci, widząc w sukcesji szansę na
optymalne połączenie posiadanego wieloletniego doświadczenia branżowego z nowoczesną wiedzą z zakresu zarządzania
i rozwoju Firmy. Proces ten zaplanowali
w dłuższej perspektywie czasowej, zdając
sobie sprawę z tego, że będzie on wymagać rzetelnego przygotowania zarówno
pracowników, jak i sukcesorów.
Dzisiaj każde z czworga dzieci posiada
udziały w spółce – wspólnie kontynuują
umacnianie pozycji rynkowej Firmy, zachowując jej biznesową filozofię i społecznie odpowiedzialny charakter.

luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ ekologia

Lokalne pomiary jakości powietrza w Gminie

J

Wszystkie nowe pomiary będą udostępniane niezwłocznie
po opracowaniu na stronie internetowej Gminy w zakładce
Ochrona środowiska (www.tarnowo-podgorne.pl/ochrona-srodowiska/). Natomiast osoby zainteresowane śledzeniem
stanu jakości powietrza zachęcamy także do obserwowania
państwowego monitoringu jakości powietrza dostępnego na
portalach:
·	Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu:
- www.poznan.wios.gov.pl
- www.powietrze.poznan.wios.gov.pl
·	Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: www.powietrze.gios.gov.pl
· Portalu EKOPROGNOZA: www.ekoprognoza.pl

ak już wcześniej informowaliśmy w celu monitorowania jakości powietrza Gmina Tarnowo Podgórne zakupiła certyfikowany pyłomierz
APM-2, służący miejscowej ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza pyłami PM-10 i PM-2,5. Prowadzony
pomiar wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi normami w naszym kraju, ale ma charakter lokalny (nie jest
ujęty w krajowym monitoringu jakości powietrza).
Dotychczas zostały wykonane trzy pomiary. W pierwszych dwóch przypadkach (w lipcu i sierpniu 2017 w Przeźmierowie oraz na przełomie października i listopada
w Tarnowie Podgórnym)
nie stwierdzono przekroczeń norm – szczegółowo
pisaliśmy o tym w grudniowym numerze „Sąsiadki – Czytaj”. Poniżej
przedstawiamy wyniki
trzeciego pomiaru wykonanego w Przeźmierowie
w dniach 7 grudnia 2017
r. – 25 stycznia 2018 na
terenie nieruchomości
położonej przy ul. Wrzosowej (teren gęstej zabudowy mieszkaniowej).

Stan jakości powietrza (również ze stacji zlokalizowanych na naszym terenie) można monitorować na bieżąco po pobraniu bezpłatnej aplikacji na smartfona „Jakość
powietrza w Polsce”, przygotowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
A osoby zainteresowane wykonaniem pomiarów
w swoich miejscowościach urządzeniem zakupionym
przez Gminę prosimy o składanie pisemnych wniosków
w celu ujęcia ich w harmonogramie pomiarów.
~ Marek Ratajczak
Główny Specjalista ds .ochrony środowiska

140

120

Przeźmierowo, 7.12.2017 r – 25.01.2018 r.
100

Uśredniona wartość PM10
wyniosła 46,63 µg/m3 (poni80

żej poziomu dopuszczalnePm 2,5
Pm 10

60

go); lokalnie w ciągu 50 dni
pomiaru stwierdzono 17 przekroczeń dobowych wartości
(znacznie poniżej poziomu

40

informacyjnego wynoszącego 200 µg/m3).
Uśredniona wartość pyłu

20

PM2,5 wyniosła 41,48 µg/m.

Dopuszczalne normy obowiązujące w naszym kraju
w przypadku pyłów PM10 zostały ustalone na trzech poziomach:
- dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) – jakość powietrza
nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia,
- informowania 200 µg/m3 (dobowy) – jest źle i trzeba
ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie,
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- alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) – jest bardzo źle, norma
przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie
ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać
w domu, szczególnie osoby chore.
Natomiast dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 Unia Europejska ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio
dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni roczny),
a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni roczny).

~ aktualności

W

To był Koncert!

repertuaru, natomiast po przerwie orkiestry zagrały wspólnie.
Publiczność reagowała bardzo entuzjastycznie i żywiołowo,
a przy wiązance pieśni ułańskich włączyła się głośnym śpiewem.
Koncert zakończył się podwójnym bisem i gromkimi oklaskami, co dowodzi najwyższego kunsztu muzyków i wspaniałego nastroju widzów.
~ ARz, Więcej zdjęć na ostatniej stronie

fot. M. Kromski

sobotni wieczór, 3 lutego, na hali sportowej OSiR
w Tarnowie Podgórnym zgromadziły się tłumy –
na koncert Polish American Music Show przyszło
ponad 1 100 osób. Na scenie wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją mjr. Pawła Joksa oraz
The United States Army Europe Band & Chorus z kapelmistrzem jest ltc. Dwayne S. Milburn. W pierwszej części każda
z orkiestr zaprezentowała osobno kilka utworów ze swojego

Ltc. Dwayne S. Milburn i mjr Paweł Joks odebrali z rąk Wójta Tadeusza Czajki pamiątkowe ryngrafy

Powiat pomaga w likwidacji źródeł niskiej emisji

J

ednym z pomysłów na poprawę powietrza jest dofinansowywanie do wymian pieców, dlatego Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu
udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi – nowymi
kotłami zasilanymi paliwem gazowym lub olejem opałowym,
ogrzewaniem elektrycznym, pompą, ciepła, ogrzewaniem za
pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny do 7
marca złożyć w Starostwie Powiatowym. Dotacja może być
udzielona osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym,
osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą oraz jednostkom sektora finansów
publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Szczegóły na www.powiat.poznan.pl ~ Powiat Poznański
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 stycznia

56

sesję rady Gminy
Tarnowo Podgórne zwołałem na 23
stycznia 2018 r. Na decyzję organu stanowiącego czekało 12
projektów uchwał.
Rozpoczęliśmy od pierwszej
w tym roku modyfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i uchwały budżetowej na
2018 r. Zmiany miały charakter
drobnej korekty i polegały jedynie na przesunięciach w obrębie
niektórych załączników. W wyniku tej nowelizacji m.in. możliwa będzie wreszcie realizacja
zastawki regulującej stosunki

Muzeum
w Lusowie
przejęte w
całości przez
Gminę
wodne w parku w Jankowicach.
Obie widniejące w programie sesji uchwały z zakresu zagospodarowania przestrzennego wywołały żarliwą dyskusję.
Pierwsza z nich dotyczyła decyzji o rozpoczęciu procedury
uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim. Sformułowano wiele
wniosków i oczekiwań radnych
na temat zapisów w przyszłym
12
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miejscowym planie obejmującym wspomniany obszar.
W dalszej kolejności uchwalono
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie w rejonie ulic
Szamotulskiej i Białej dla działki
nr 311/2. To z kolei zakończenie
procedury planistycznej, polegające na zaakceptowaniu niezwykle trudnego kompromisu
pomiędzy Gminą a właścicielem
istniejącej na terenie planu od lat
60-tych ubiegłego wieku fermy
norek. W efekcie porozumienia
między stronami właściciel tego
niezwykle dolegliwego dla okolicznych mieszkańców sąsiedztwa oświadczył na Sesji Rady
Gminy o natychmiastowym zakończeniu działalności fermy
i likwidacji jej pozostałości.
Kolejny projekt uchwały dotyczył utworzenia i nadania statutu samorządowemu muzeum pod
nazwą „Muzeum Powstańców
Wielkopolskich im. Gen. Józefa
Dowbora Muśnickiego” z siedzibą w Lusowie. Projekt ten był
szeroko omawiany na poprzedniej Sesji Rady Gminy. Wtedy po dyskusji Rada jednogłośnie wyraziła wolę prowadzenia
przez Gminę wspomnianej placówki. Po nadejściu brakującej
poprzednio pozytywnej opinii
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego organ stanowiący
potwierdził swoje stanowisko
w tej kwestii i dopełnił pozostałych formalności.
W dalszej kolejności Rada
przystała na kupna działek
w Przeźmierowie oraz Jankowicach. Dwa następne projekty uchwał dotyczyły określenia
czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz trybu

udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania.
Rada Gminy jednogłośnie
podjęła decyzję w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia
położonej w Tarnowie Podgórnym nazwy Zbigniewa Romaszewskiego. To znana i szeroko
komentowana sprawa. Rada swą
decyzją odpowiedziała na społeczne zapotrzebowanie w tej
kwestii zamanifestowane między innymi w petycji mieszkańców tej ulicy domagających się
utrzymania dotychczasowej nazwy. Ostatni z projektów uchwał
ponownie przywołał pod obrady
Rady Gminy kwestię określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych
inkasentów. Jeszcze tylko przyjęcie sprawozdań z prac komisji
stałych Rady za ostatni kwartał
minionego roku, przyjęcie planów pracy tychże komisji na rok
bieżący, interpelacje i zapytania
Radnych i wolne głosy i wnioski
i już bez przeszkód mogłem zamknąć obrady. Plik audio z projektem protokołu jest już dostępny w sieci.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 27 lutego. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie na
nią zapraszam.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ aktualności

D

Tarnowo oczami dzieci

zieci z Przedszkoli „Chatka Kubusia Puchatka” w Tarnowie
Podgórnym oraz w Lusowie
wzięły udział w konkursie plastycznym
„Tarnowo Podgórne oczami przedszkolaka”, zorganizowanym przez nowo powstałą placówkę Alior Bank w Tarnowie
Podgórnym. Spośród dostarczonych 14
prac komisja konkursowa wyłoniła 5
zwycięskich, które na stałe zawisną na
ścianie banku.
Konkurs wygrała Michalina (lat 5)
z przedszkola w Lusowie. Tuż za nią,
na II miejscu znalazła się Antosia (5 lat)
z Lusowa, Kolejne miejsca zajęły Marysia, Zosia i Rozalia z grupy „Mądre
sowy” w Tarnowie Podgórnym.
Wszystkim dzieciom biorącym udział
w konkursie wręczono dyplomy oraz
nagrody-upominki, ponadto przedszkolaki otrzymały zdrową przekąskę w postaci pysznych, polskich jabłek. Wystawę prac konkursowych można oglądać

do 28 lutego w placówce Alior Bank przy ul. Pocztowej 1 (obok Rossmana). Zapraszamy serdecznie!

~ Magdalena Binkowska

Rusza II etap Programu Budowy Mieszkań – złóż wniosek!

M

ożna już składać wnioski na mieszkania w drugim
budynku (9 lokali), powstającym w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań z Dojściem do
Własności. Termin składania wniosków upływa 31 marca
2018 r.
Przypomnijmy: Program oferuje lokale mieszkalne tym
mieszkańcom naszej Gminy, którzy będąc w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie mogą uzyskać kredytu bankowego
na zakup mieszkania, ale jednocześnie wykazują dochody
w wysokości zapewniającej ponoszenie kosztów uczestniczenia w Gminnym Programie. Szczegółowe informacje oraz
są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne w zakładce Gminny Program Budowy Mieszkań,
w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie.
Realizowany w Tarnowie Podgórnym projekt zakłada budowę dwóch budynków po 9 mieszkań każdy, w których lokale mieszkalne mają powierzchnie od 45 m2 do 66 m2 .
Lokale oddawane będą w stanie „pod klucz”, gotowym do
zamieszkania, w następującym standardzie i z następującym
wyposażeniem:
a)	instalacje: gazowa, kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania grzejnikowa, domofonowa, TV zbiorcza, elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa,
ochrony od porażeń;
b)	w lokalach posadzki wykończone panelami i/lub płytkami, tynki cementowo wapienne kat. III, malowane na
biało; na balkonach balustrady i gres mrozoodporny;

c)	instalacja wodno-kanalizacyjna z urządzeniami i armaturą;
d) centralne ogrzewanie indywidualne – źródło ciepła: kotły gazowe wiszące dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, montowane w łazienkach; kotły wyposażone w programowalny termostat pokojowy.

Założenia do Programu Budowy Mieszkań:

1. Szacunkowy koszt: 4 950 zł brutto/m2 (ostateczna cena
metra kwadratowego oraz miesięczna rata na wykup mieszkania zostaną wyliczone po zakończeniu budowy).
2. Wysokości opłat przyszłych najemców (25 lat wykupu,
wpłata wstępna – zadatek 10%):
a) mieszkanie 45 m2 do 50 m2:
Czynsz ok. 100 zł (2 zł/m2) + rata za wykup mieszkania ok.
710 zł Całkowita opłata miesięczna ok. 820 zł;
b) mieszkanie 50 m2 do 55 m2:
Czynsz ok. 110 zł (2 zł/m2) + rata za wykup mieszkania ok.
780 zł Całkowita opłata miesięczna ok. 890 zł;
c) mieszkanie 60 m2 do 65 m2:
Czynsz ok. 125 zł (2 zł/m2)+ rata za wykup mieszkania ok.
925 zł Całkowita opłata miesięczna ok. 1 050 zł
d) mieszkanie powyżej 65 m2:
Czynsz ok. 130 zł (2 zł/m2) + rata za wykup mieszkania ok.
970 zł Całkowita opłata miesięczna ok. 1.100 zł
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 6, tel. 61
89 59 289.
~ WGN
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLYCH W SZKOŁACH I SZKÓŁ PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

I. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

1.	W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące w Gminie Tarnowo Podgórne, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.
2. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.
3.	Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od 1 września 2018 r. mają dzieci zamieszkałe w Gminie Tarnowo
Podgórne w wieku 3 lat (ur. w 2015 r.), 4 lat (ur. w 2014 r.), 5 lat (ur. w 2013 r.), natomiast dzieci 6-letnie (ur. w 2012 r.)
zostają przyjęte do przedszkola w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
4.	Dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowo Podgórne będą spełniały obowiązek w oddziale
przedszkolnym szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym należy złożyć w szkole obwodowej, w której zorganizowany jest oddział (uwaga – wyjątek: dzieci
z obwodu Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie realizują obowiązek przedszkolny w Przedszkolu
„Mali Odkrywcy” w Baranowie).
Terminy rekrutacje do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Termin

Określenie czynności

Termin postępowania
uzupełniającego

od 5 do 9 lutego

Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania
dziecka do danego przedszkola,

____________

od 19 lutego do 5 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 14 do 18 maja

3.

od 7 do 9 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 23 maja

4.

26 marca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 czerwca

5.

od 27 marca
do 6 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
przedszkola w formie oświadczenia

od 7 do 11 czerwca

6.

11 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 czerwca

Pkt
1.

2.

5. Nabór do przedszkoli odbywa się elektronicznie poprzez portal internetowy „NABÓR”. Dokumenty do pobrania oraz instrukcja obsługi programu zostaną uruchomione w chwili rozpoczęcia naborów do przedszkoli. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Tarnowo Podgórne mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

II. REKRUTACJA DO SZKÓŁ do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu
DZIECI 7-letnie (rok urodzenia w 2011)
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
7 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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Dokumentem uprawniającym dziecko do kontynuacji wychowania przedszkolnego jest decyzja odraczająca obowiązek
szkolny wydana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być
objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych
Pkt

Termin rekrutacji

Określenie czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

od 5 do 13 marca

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 do 23 maja

2.

od 14 do 19 marca

Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 149 ust.7 ustawy

od 24 do 29 maja

3.

do 5 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 czerwca

4.

od 9 do 13 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 do 19 czerwca

5.

16 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca

Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia w terminach rekrutacji.
~ Bogusława Świerkiel
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami w Tarnowie Podgórnym

Ostatnie zebrania wiejskie

P

rzypominamy terminy ostatnich w tej turze zebrań wiejskich. Wszystkie odbywają
się w świetlicach wiejskich, za wyjątkiem
Tarnowa Podgórnego, gdzie mieszkańcy spotkają się w Sali GOK Sezam przy ul. Ogrodowej.
Początek każdego spotkania – godz. 18.00Zapraszamy!

G

15 lutego
20 lutego
			
21 lutego
22 lutego
28 lutego

Batorowo         
Tarnowo Podgórne
- UWAGA: NOWY TERMIN!!!
Ceradz Kościelny
Lusowo           
Jankowice           

~ ARz

Gmina pomoże w zbieraniu 1 %

mina Tarnowo Podgórne przystąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut
Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP). Jednym z jego założeń jest promocja rozliczania PIT-ów w obrębie danego lokalnego samorządu z przekazywaniem 1% dla
organizacji pożytku publicznego, działających na tym samym
obszarze.
Zapraszamy do udziału uprawnione organizacje pozarządowe, które chciałby tą drogą zachęcić mieszkańców do przekazywania na ich rzecz 1 % podatku. W tym celu należy wejść
na stronę www.iwop.pl/wspierajlokalnie i wypełnić zamieszczony tam formularz – na tej podstawie Instytut przygotuje wizytówki w programie PITax.pl, co pomoże zwiększyć zbiórkę

1%. Link do formularza znajduje się na naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl
Informacje na temat projektu udziela Monika Mroczkiewicz, Gł. specj. ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 61 8959 205.
~ ARz
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Konstytucja dla biznesu

S

ejm uchwalił pod koniec stycznia tego roku długo zapowiadaną Konstytucję dla biznesu. Co to oznacza?
Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców? Jedno jest
pewne, będzie łatwiej rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej.
Co wchodzi w zakres Konstytucji dla biznesu?
Konstytucja dla biznesu to zbiór ustaw, które w swoim zamierzeniu mają za zadanie usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej. Będą one obejmowały takie obszary działalności gospodarczej jak: relacje przedsiębiorcy z urzędami
i nowe możliwości załatwiania spraw urzędowych; zakładanie i zawieszenie firmy; obowiązki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz zasady tworzenia prawa gospodarczego. Naczelną ustawą nowej Konstytucji dla biznesu stanie się dokument kształtujący nowe prawo gospodarcze.
Określi on prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności.
Dla przedsiębiorców szykowanych jest sporo ułatwień,
m.in. zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy; powołany zostanie Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach uchwalonej przez Sejm RP Konstytucji dla
biznesu wprowadzony zostanie tzw. pakiet startowy dla
start-upów, czyli nowych działalności gospodarczych. Co
to konkretnie oznacza i co się w tym pakiecie zawiera?
Wprowadzona zostanie opcja tzw. działalności nierejestrowanej. Do tego rodzaju działalności zaliczać się będzie tzw.
drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód z tytułu świadczonych usług nie przekracza miesięcznie
połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wtedy też działalność taka nie będzie traktowana jako działalność w ustawowym rozumieniu tego słowa, a co za tym idzie nie będzie ko-

nieczności jej rejestracji w CEIDG. Dochody z prowadzenia
takie działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.
Z drugiej strony wprowadzona zostanie nowa ulga dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy zwolnieni będą ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności.
Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do
obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie
jak to było do tej pory w terminie 7 dni). Po upływie tego czasu będzie mógł korzystać przez okres dwóch lat z tzw. małego
ZUS-u.
Zawieszenie działalności gospodarczej
Nowe przepisy dają możliwość zawieszenia działalności
gosp. na okres dłuższy niż 24 miesiące (obecnie) – np. w przypadku zatrudniania pracownika, który jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Po upływie terminu zawieszenia – odwieszenie następuje automatycznie.
Stworzenie nowego portalu internetowego dla przedsiębiorców
Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. W ramach
portalu przedsiębiorcy uzyskają bieżące informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, załatwianiem
spraw urzędowych oraz uiszczaniem podstawowych opłat. Zarejestrowanym użytkownikom portal przypomni smsem lub
mailem o najważniejszych terminach załatwienia spraw oraz
o zmianach w przepisach.
Kiedy KONSTYTUCJA DLA BIZNESU zacznie obowiązywać?
Nowe prawo wejdzie w życie od 1 marca 2018 r. , z wyjątkiem przepisów dot. ulgi na start. Te zasady obowiązywać zaczną od 31 marca 2018 r.
~ Dagmara Orlik TCWP

TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Od marca, w wybrany poniedziałek miesiąca, w godz. 14.00 – 16.00,
będzie można korzystać z bezpłatnych konsultacji

DORADCY DS. INFORMATYCZNYCH

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, budynek C, pokój 29.
Doradztwo w zakresie:
- zakładania i prowadzenia stron internetowych,
- metod zwiększenia widoczności strony firmowej w sieci,
- uruchomienia sklepu internetowego,
- bezpieczeństwa danych (własnych oraz klientów) przetrzymywanych na komputerach i serwerach.
Dyżury prowadzić będzie Rafał Mytych. Pierwszy dyżur – 26 marca.
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TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Wyróżnij się albo zgiń”
8 marca, w godz. 9.00 – 16.00

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną praktyczną wiedzę w ramach warsztatów z zakresu efektywnego procesu komunikacji, znaczenia wagi budowania marki personalnej, firmowej, tajników panowania nad swoimi emocjami, wypracują mechanizm asertywności, w tym odkryją siłę wywierania wpływu.
Na szkoleniu uzyskają Państwo kompleksowe informacje dotyczące:
- wizerunku publicznego, preferowanych styli prezentacji
- efektywnego zarządzania marką personalną
- elementów wywierania wpływu
- sprzedawania korzyści
Trenerzy: Magdalena Robaszkiewicz, Janetta Sałek (Consulting Coaching Busines)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia: www.tcwp.pl.

TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy współpracy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do korzystania
z bezpłatnego doradztwa ekspertów ZUS.
Najbliższy dyżur: 12 marca (poniedziałek) 2018 r. w godz. 14:00 -17:00,
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, budynek C, pokój 29.
Tematyka dyżuru: Rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- wyjaśnienie wątpliwości kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS,
- jak rozliczać składki,
- jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS,
- w jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki,
- jak wyrejestrować działalność gospodarczą.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ MARZEC 2018
DATA
5 marca
8 marca
12 marca
12 marca
14 marca
19 marca
22 marca
26 marca
26 marca
28 marca

WYDARZENIE
Bezpłatny dyżur doradcy podatkowego
Szkolenie „Wyróżnij się albo zgiń”
Bezpłatny dyżur eksperta ZUS
Konferencja networkingowa
Bezpłatny dyżur radcy prawnego
Bezpłatny dyżur doradcy podatkowego
Spotkanie przy kawie
Bezpłatny dyżur księgowej
Bezpłatny dyżur doradcy ds. informatycznych
Bezpłatny dyżur radcy prawnego

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniach prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 89 59 242
lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. powyższych wydarzeń znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna

W

styczniu 2018 roku policjanci Komisariatu Policji
w Tarnowie Podgórnym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zatrzymali na gorącym uczynku 14
sprawców przestępstw, w tym 3 nietrzeźwych kierujących.
1 stycznia, ul. 25 Stycznia, Tarnowo Podgórne: dzielnicowi
z Rewiru Dzielnicowych w Baranowie zatrzymali na gorącym uczynku kobietę, która sprawowała opiekę nad
2-letnią córką w stanie nietrzeźwości. Trwają czynności
wyjaśniające w sprawie,
5 stycznia, ul. Południowa, Przeźmierowo, n/n sprawca dokonał uszkodzenia szyb w drzwiach domu jednorodzin-

R

Plany Działań Priorytetowych

ewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą
Gminną Tarnowo Podgórne w ramach działania priorytetowego w związku z informacjami od mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne (zgłoszonymi w ramach debaty społecznej) dokonywać będą kontroli zdiagnozowanego
zagrożenia w rejonie służbowym tj.
- rejon przyległy do ul. Łanowej, Ogrodowej i Kościelnej
w Przeźmierowie oraz rejon przyległy do ul. Rolnej i Szamotulskiej w Baranowie: pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym tj. nie stosowania się kierowców do znaku B-36, zakaz
zatrzymywania,
- rejon przyległy do ul. Niklewicza i Jeske w Tarnowie Podgórnym pod kątem dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu oraz środków odurzających w miejscach publicznych,
- rejon przyległy do ul. Poprzecznej, Lipowej oraz Lusowskiej w Sadach pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym tj.
tonaż, niestosowanie się przez kierowców do znaku zakaz wy-

O

przedzania oraz uniemożliwianie przejścia przez drogę pieszym w wyznaczonym do tego miejscu,
- rejon przyległy do Os. Morskiego w Lusówku pod kątem
ograniczenia kradzieży i włamań do mieszkań oraz zwrócenia
uwagi na podejrzane osoby i pojazdy
W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o innych
rejonach zagrożonych w Gminie Tarnowo Podgórne, w których niezbędna jest interwencja Policji i Straży Gminnej, będą
one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji
dzielnicowym oraz Straży Gminnej.
Celem powyższych działań jest ograniczenie występowania
aktów chuligańskich, dewastacji mienia, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń w ruchu drogowym oraz
kradzieży i włamań do mieszkań, a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa u obywateli,
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
Kierownik RD Baranowo

Zespół pracuje

dbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym
Piotr Wiczyński, Maciej Małaszewski z sekcji ds. nieletnich,
Tomasz Kubacki – OSP Tarnowo Podgórne, Andrzej Goszczyński – inspektor ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy oraz
Komendant Straży Gminnej Artur Szeląg.
Omówiliśmy stan bezpieczeństwa w Gminie w okresie
między spotkaniami. Przedstawiciel OSP zwracał uwagę, że
ostatnio nasiliły się zdarzenia związane z zapaleniem sadzy
w kominach. Strażacy są też często wzywani do zabezpieczeń
wypadków na terenie naszej gminy oraz na trasie 92 i S11.
Najczęstszą przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych.
Policja zwróciła uwagę na nieostrożność mieszkańców domów jednorodzinnych, które są zaopatrzone w alarm. Nie-
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nego. Wartość strat 800 zł. Trwają czynności wyjaśniające.
12 stycznia, ul. Owocowa Tarnowo Podgórne: n/n sprawca
z zaparkowanego na ulicy Mercedesa Sprinter dokonał
kradzieży układu wydechowego o nieustalonej na chwilę
obecną wartości. Trwają czynności wyjaśniające.
17 stycznia, Ceradz Kościelny: n/n sprawca poprzez wyważenie drzwi tarasowych włamał się do probostwa skąd dokonał kradzieży pieniędzy – 3 800 zł. Trwają czynności
wyjaśniające.
~ st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
Kierownik RD Baranowo

| sąsiadka~czytaj | luty 2018

skuteczny wtedy, gdy jest niezałączony. Taka sytuacja miała
miejsce w Lusówku. Warto też zaprzyjaźniać się po sąsiedzku.
Dobry sąsiad jest na wagę złota – nomen omen.
Policja przeprowadza wraz ze Strażą Gminną wspólne patrole. Szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczeństwo przy
szkołach w godzinach porannych, tuż przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Zachowanie niektórych kierowców przyprawia o zawrót głowy. Szanowni Państwo! Bardzo często zwracacie się do nas o to, by droga do i ze szkoły była bezpieczna.
Pamiętajcie też o tym, kiedy zawozicie swoje dzieci do szkół.
Przypominamy o stronie internetowej bezpieczna.gmina.
tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl
Polecamy ten adres Państwa uwadze – by żyło nam się i bezpieczniej!
~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

~ bezpieczeństwo

Policjanci z Tarnowa Podgórnego przypominają

W

związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami włamań do domów
mieszkalnych na terenie naszej Gminy,
tarnowscy policjanci apelują do mieszkańców o właściwe zabezpieczanie
swego mienia.
Przypominamy zwłaszcza właścicielom domów jednorodzinnych, by na
czas nieobecności dokładnie zamykali
drzwi wejściowe i wszystkie okna. Nie
należy pozostawiać nawet uchylonych
okien i otwartych lufcików, ponieważ
i z takimi – zdawałoby się trudnymi do
całkowitego otwarcia lub przeciśnięcia
się – włamywacz sobie poradzi. Dotyczy to zwłaszcza okien na parterze budynku, chociaż przezorność nakazuje
dokładnie zamykać okna na wszystkich
kondygnacjach.

Z

Nawet w przypadku wyjścia z domu
na bardzo krótki czas zamykajmy drzwi
wejściowe na klucz. To samo dotyczy
furtki w ogrodzeniu. Jest to pierwsza
przeszkoda, która dzieli nasz dom od
ulicy. Tłumaczenie, że „wychodzę tylko
na chwilę” lub „tutaj nigdy nie było żadnych włamań” jest złudne i prowadzi do
sytuacji, w której możemy stracić wiele wartościowych przedmiotów z domu.
Pamiętajmy tutaj o bardzo prawdziwym
i wciąż aktualnym porzekadle: „okazja
czyni złodzieja”. Dlatego nie należy pozostawiać przedmiotów wartościowych
(np. rowery, wózki dziecięce) w miejscu
widocznym na terenie nawet ogrodzonej
posesji.
Gdy wyjeżdżamy z domu na dłużej,
obowiązkowo sprawdzajmy wszystkie
okna i zamykajmy drzwi wejściowe na

wszystkie zamki, jakie te drzwi posiadają. Jeśli takie są, opuszczajmy rolety
zewnętrzne w oknach i uruchamiajmy
system alarmowy. Dbajmy też o sprawność techniczną wszelkich dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Gdy
nie będzie nas w domu dłuższy czas, poprośmy sąsiadów, by mieli baczenie na
naszą posesję. Sąsiad, który interesuje się tym, co się dzieje na posesji pod
naszą nieobecność, to najlepszy alarm!
W przypadku, gdy zauważymy podejrzane pojazdy lub osoby kręcące się
w pobliżu naszych domów, sprawiające
wrażenie, że obserwują posesje, nie wahajmy się zadzwonić na Policję.
~ mł. asp. Maciej Małaszewski
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
KP Tarnowo Podgórne

Bezpieczne ferie

ima najczęściej kojarzy się nam
z czasem śnieżnych zabaw i przygód. Już za chwilę rozpoczną się
ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to
wspaniały czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu
i na świeżym powietrzu. Dla rodziców
i opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dlatego
przypominamy podstawowe zasady, jakie należy zachować w tym okresie.
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, by ubierać się stosownie
do temperatury panującej na dworze.
Nadmierne wychłodzenie organizmu
jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Przewidując dłuższy pobyt na
świeżym powietrzu zaopatrzmy się
w termos z ciepłym napojem. Dodatkowo, pamiętając o tym, że w zimie
szybciej zapada zmrok, używajmy
elementów odblaskowych na odzieży
zewnętrznej.
Do zabaw zimowych powinno się
wybrać bezpieczne miejsca oddalone
od ciągów komunikacyjnych, ulic, torów, niezabezpieczonych zbiorników
wodnych. Należy również unikać przebywania w miejscach, gdzie z dachów,
balkonów bądź mostów zwisają sople
lodu. Stanowią one duże zagrożenia dla
zdrowia, a nawet życia. Jeśli zauważysz

takie miejsce, powiadom osoby dorosłe,
które podejmą działania zmierzające do
usunięcia sopli.
Nawet podczas zimowych szaleństw
należy przede wszystkim pamiętać
o bezpieczeństwie własnym oraz innych.
Nie wykorzystujmy do ślizgania się zamarzniętych jezior, stawów i rzek. Nigdy nie jesteśmy pewni wytrzymałości
tafli lodowej. Zabawa na lodowiskach
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, specjalnie do tego celu przygotowanych, jest znacznie bezpieczniejsza.
Zanim zaczniemy zjeżdżać z górki
na sankach, nartach czy innym do tego
przeznaczonym sprzęcie, sprawdźmy
ich stan techniczny oraz trasę zjazdu
i usuńmy z niej wszelkie przedmioty,
które mogą stanowić zagrożenie (np. kamienie, gałęzie). Nie chodźmy po torze
zjazdowym, gdy inni zjeżdżają. W czasie zjazdów zachowajmy bezpieczną
odległość.
Zabawy śniegiem również powinny
być roztropne. Nie należy rzucać
w inne osoby śnieżkami z ubitego
śniegu oraz kawałkami lodu i twardymi
przedmiotami w środku, ponieważ może
to spowodować obrażenia ciała. Nie
wolno rzucać śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż reakcja kierowcy na takie zachowanie może doprowadzić do wypadku drogowego lub kolizji.

Kulig może być
zorganizowany tylko
poza obszarem dróg
publicznych. Pamiętajmy, że zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych jest zabronione.
Zatem ta forma zimowego wypoczynku
powinna zostać zorganizowana z udziałem zwierzęcia pociągowego i pod nadzorem osób dorosłych.
Ważne jest, by wpoić naszym dzieciom, aby nieświadomie nie narażały
się na zagrożenia. Gdy podczas ferii nie
jesteśmy w stanie stale sprawować nad
nimi nadzoru przypomnijmy, by przede
wszystkim unikały rozmów z osobami
obcymi, nie oddalały się z kimś kogo
nie znają, nie wpuszczały nikogo do
domu pod nieobecność osób dorosłych,
a także nie przyjmowały prezentów od
nieznajomych. Uczulmy, by nasze pociechy zawsze informowały nas z kim
i gdzie będą przebywały oraz wracały
do domu o wyznaczonej godzinie przed
zapadnięciem zmroku.
By bezpiecznie spędzić ferie, zarówno
podczas zorganizowanych form wypoczynku jak i pozostając w domu, należy
zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. To pozwoli nam w pełni cieszyć się
czasem wolnym oraz zimową aurą.
~ M. Kula
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ sprawozdanie

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy Sąsiadki,

W

ostatnim czasie wprowadzone zostały
ograniczenia związane z handlem. Od marca zacznie
obowiązywać zakaz handlu
w niedziele. Zgodnie z założeniami ustawy, do końca roku
wyznaczone zostały po dwie
niedziele w miesiącu, podczas
których obowiązywać będzie
zakaz – pierwsza i ostatnia. Zakupów nie będziemy mogli robić łącznie przez 39 dni. W 2019
roku zakaz będzie dotyczył 3
niedzieli w miesiącu, a w 2020
roku wszystkich poza 7 wyjątkami, dotyczącymi okresów
przedświątecznych. Pierwsza
niedziela, kiedy będą obowiązywać nowe przepisy to 11 marca.

Ograniczenia nie będą dotyczyć
między innymi handlu internetowego, a także takich placówek
jak apteki, lecznice dla zwierząt,
zakłady pogrzebowe, punkty
handlu dewocjonaliami, piekarnie, poczty czy stacje benzynowe.
Według opinii wielu ekspertów ograniczenie handlu może
powodować nieoczekiwane dla
ustawodawcy konsekwencje.
Sklepy dyskontowe i galerie
handlowe rozważają wydłużenie godzin otwarcia w soboty,
a także wprowadzenie dodatkowych zmian, np. porządkowych,
w poniedziałek, np. od godziny
00.15. Powstają również koncepcje otwierania tzw. showroomów – gdzie klient będzie mógł
jedynie obejrzeć towar, a zakupu

Zaśpiewajmy kolędę

C

zas śpiewania kolęd w tarnowskim chórze rozpoczął
się tradycyjnie 26 grudnia, a więc w drugie święto
Bożego Narodzenia – śpiewacy uświetnili mszę św.
o godz.12.00 w kościele p.w. Serca Jezusowego. A 7 stycznia
chórzyści zaśpiewali podczas Mszy w kościele w Przeźmierowie.

14 stycznia w sali GOK Sezam odbyło się kolejne, bo już
XIV kolędowanie z Kołem Śpiewu. W tym roku zbiegło się
ono z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obawy chórzystów, iż pasjonatów śpiewu może nie przyjść zbyt
wielu okazały się bezpodstawne. Sala jak zwykle wypełniona
była do ostatniego miejsca. Wśród gości, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością, byli I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz ks. wikary Szymon Czarniak. W pierwszej
22
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dokonać przez aplikację mobilną. Według badań opinii społecznej (sondaż Kantar TNS z 20
października 2017r.) 76 procent
ankietowanych wyraziła sprzeciw wobec zamykania sklepów
w niedziele.
Prezydent podpisał również
nowelizację przepisów związanych z ograniczeniem sprzedaży alkoholu w sklepach. Gmina
będzie miała odtąd możliwość
wprowadzenia limitów zezwoleń na sprzedaż napojów wyskokowych, również odnośnie alkoholu do 4,5 proc. Gmina będzie
mogła również ograniczyć nocną
sprzedaż alkoholu, np. do godzin
od 6 do 22.
~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

części biesiady wystąpiło Koło Śpiewu, prezentując kolędy
znane i te mniej słyszane w urozmaiconych aranżacjach, a do
wspólnego śpiewania zachęcana była cała sala. Potem przyszedł czas na krótką przerwę, podczas której goście mogli częstować się plackami, owocami, była też kawa i herbata. Potem
nastąpiło już wspólne śpiewanie przy akompaniamencie naszego dyrygenta Szczepana Tomczaka.
Śpiewanie kolęd w tak ciepłej, rodzinnej atmosferze jest wynikiem potrzeby bycia razem. Kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje więź między nimi, daje uczucie bliskości, łączności. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością, czyli
tym wszystkim, co może nam na co dzień brakuje. I po to są
organizowane takie spotkania. Cieszymy się, że kolędowanie
z Kołem Śpiewu stało się już tradycją i co roku przyciąga coraz więcej mieszkańców Gminy i nie tylko.
Skoro biesiada odbyła się w dniu finału WOŚP, to nie mogło
zabraknąć puszki, do której można było wrzucić dobrowolny
datek. Razem udało się zebrać 936 zł i 1$. Cieszymy się, że
Koło Śpiewu mogło dorzucić swoją cegiełkę i wesprzeć ten
szczytny cel. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się do
tego przyczynili.
20 stycznia odbył się ostatni występ Koła Śpiewu z kolędami. Miało to miejsce w Poznaniu w parafii św. Mateusza.
Oprócz oprawy mszy św. chór dał krótki koncert. Na zakończenie do chórzystów z Tarnowa dołączyli śpiewacy z tamtejszego chóru wykonując wspólnie trzy kolędy. I w ten oto
sposób zakończyliśmy sezon kolędowy, ale muzyka w tarnowskim chórze rozbrzmiewa cały rok.
Zapraszamy miłośników i pasjonatów śpiewu na nasze próby w poniedziałki i piątki w godz. 19.00-21.00.
Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska

~ rolnictwo

Zmiany w zazielenieniu od 2018 r

O

d 2018 r. za jedną uprawę – uprawę mieszaną – zostaną
uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie
odrębne uprawy, z których każda (np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha).
Zmianie ulega także zasada traktowania mieszanek powstałych
przez wysiew mieszanki nasion, które są uprawiane jako uprawa
główna(nie dotyczy to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy
i inne rośliny pastewne, czyli np. mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanek traw). Do 2017 r. obszary, na których
wysiewana była mieszanka nasion, uznawane były za jedną uprawę, niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance (przykładowo, w przypadku obecności w gospodarstwie: mieszanki zbożowej, mieszanki strączkowo-zbożowej oraz mieszanki
strączkowo-słonecznikowej, były one zaliczone do tej samej uprawy – uprawy mieszanej). Od 2018 r. obszary na których wysiewana
będzie mieszanka nasion będą uznawane za oddzielne uprawy, pod
warunkiem, że będzie można ustalić, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie. Oznacza to, że w przypadku uprawy
w jednym gospodarstwie np.:
· mieszanki jęczmienia jarego z owsem siewnym,
· mieszanki żyta ozimego z wyką kosmatą,
· mieszanki bobiku z łubinem żółtym i z wyką siewną,
uprawy takie będą traktowane jako oddzielne uprawy.
Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą także wyłączeń z obowiązku dywersyfikacji upraw w przypadku gospodarstw o: (i) wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych (GO) wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych,
ugorowanych albo będących połączeniem powyższego użytkowania lub (ii) gospodarstw, w których ponad 75% użytków rolnych to
trwałe użytki zielone. Dotychczas gospodarstwa takie były zwolnione z praktyki dywersyfikacji, pod warunkiem że pozostałe grunty orne, użytkowane w inny niż wskazany powyżej sposób, nie
przekraczały 30 ha. Od 2018 r. zniesiono limit 30 ha GO oraz do powyższych sposobów użytkowania GO (>75%), stanowiących warunek zwolnienia z obowiązku dywersyfikacji upraw, dopuszczono
rośliny strączkowe (analogicznie jak to jest obecnie w przypadku
wyłączeń w zakresie obszarów EFA).
Dodatkowo od 2018 r. pszenica orkisz będzie stanowiła odrębną
uprawę w ramach dywersyfikacji upraw.
Obszary proekologiczne EFA
Zgodnie z nowymi przepisami UE, od 2018 r. zmieniono szereg
przepisów w zakresie obszarów proekologicznych. Wprowadzono
pewne korzystne rozwiązania, takie jak:
· ujednolicenie wielkości elementów EFA,
· umożliwienie deklarowania części obszaru EFA z powierzchni
większego obiektu,
· zwiększenie współczynników ważenia dla zagajników o krótkiej rotacji (z 0,3 do 0,5) oraz upraw wiążących azot (z 0,7 do 1),
· uproszczenia w zakresie zwolnień z praktyki EFA – analogiczne do zwolnień w zakresie dywersyfikacji upraw dotyczące zniesienia limitu 30 ha (ponad 75% udział traw, ugorów, strączkowych),
jak również określono nowe wymogi, które zaostrzają dotychczasowe przepisy dotyczące utrzymania obszarów proekologicznych, tj.;
·	wydłużenie okresu utrzymywania międzyplonów z 6 do 8 tygodni,
·	zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA.

ELEMENTY KRAJOBRAZU/ELEMENTY EFA:
Do najważniejszych zmian w tym zakresie m.in. należy:
·	ujednolicenie parametrów/wielkości obszarów EFA dla oczek
wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, zakrzaczenia i kamienie – dla tych elementów określono
maksymalną wielkość 0,3 ha (w tym zwiększono powierzchnię oczek wodnych zaliczanych do EFA z 0,1 ha do 0,3 ha).
·	połączenie stref buforowych i miedz w jedną kategorię oraz tak jak dotychczas w przypadku miedz, określono limit 20 m szerokości dla stref buforowych zaliczanych
do EFA,
·	zwiększenie do 20 metrów maksymalnej szerokości dla pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży
lasu, na których nie jest prowadzona produkcja, zwiększono ich
maksymalną szerokość. Dotychczas szerokość ta wynosiła 10
metrów –zarówno dla pasów z produkcją, jak i bez produkcji,
·	dopuszczenie możliwości wykorzystywania do EFA elementów, które przekraczają parametry określone w przepisach UE.
Nowe podejście oznacza, że w przypadku posiadania w gospodarstwie elementów przekraczających maksymalne wielkości/szerokości dla obszarów EFA, rolnik będzie mógł wykorzystać taki
element jako EFA, ale tylko do wielkości określonej w przepisach
UE, np. w przypadku oczka wodnego o wielkości 0,4 ha, rolnik będzie mógł zadeklarować ten element jako EFA, ale tylko do wielkości 0,3 ha. Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona, gdyż
w przypadku przekroczenia przez dany obiekt wielkości określonej
w przepisach UE, cały element nie był kwalifikowany do EFA.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku Polski
w odniesieniu do elementów krajobrazu, tak jak do tej pory, będą
stosowane współczynniki przekształcenia (konwersji) i ważenia,
które służą do przeliczenia rzeczywistej powierzchni obiektów
uznawanych za obszary proekologiczne na powierzchnię przeliczeniową. Zmiana podejścia dotycząca możliwości deklarowania
części obszaru EFA z powierzchni większego obiektu, nie może
obejmować sytuacji w których obszar EFA zostanie zadeklarowany
z obiektu nie uwzględnionego w katalogu EFA, np. jako EFA zostanie zadeklarowane oczko wodne z powierzchni jeziora lub zagajnik
z powierzchni lasu. Dlatego, w przypadku deklarowania elementów
krajobrazu (EFA), oprócz kryteriów określonych na poziomie unijnym, należy również mieć na uwadze, następujące wymogi:
· oczka wodne – maksymalna wielkość elementu możliwa do
zadeklarowania do EFA wynosi 0,3 ha z obiektów nie większych
niż 1 ha;
· zagajniki śródpolne – maksymalna wielkość elementu możliwa do zadeklarowania do EFA wynosi 0,3 ha z obiektów nie większych niż 0,5 ha. Zagajniki nie mogą stanowić części lasu;
· żywopłoty, pasy zadrzewione – maksymalna szerokość elementu możliwa do zadeklarowania do EFA wynosi 10 m. Możliwość wykorzystania do EFA elementów szerszych, niż 10 m. Elementy te nie mogą stanowić części lasu;
· zadrzewienia liniowe – do EFA zaliczane będą, tak jak dotychczas zadrzewienia obejmujące drzewa o średnicy korony wynoszącej przynajmniej 4 m; odległość między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m. Elementy te nie mogą stanowić części lasu;
· pojedyncze drzewa – za EFA uznawane będą, tak jak do tej
pory, drzewa o średnicy wynoszącej przynajmniej 4 m korony.
Zgodnie z nowymi przepisami, za obszary przylegające uznaje się też elementy krajobrazu oraz strefy buforowe/miedze, które
przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa.
Oprac. ~ W. Biały
Ciąg dalszy w następnym numerze
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ wspomnienie

Gdzie się podziały niegdysiejsze śniegi...

T

ytuł tego felietonu, być może
w sposób niezamierzony
i nadmierny, akcentuje nostalgię za zimami z prawdziwego zdarzenia
z mrozem i śniegiem, jakie pamiętam ze
swego wczesnego dzieciństwa. Szperam w zakamarkach pamięci, by wydobyć te aspekty ciężkich zim, które dałyby się opisać w realiach Przeźmierowa
lat sześćdziesiątych. Właśnie zaczął się
luty. Zima w tym miesiącu, przynajmniej na razie, jest tak samo łagodna
jak w poprzednich. Nie zawsze jednak
tak było. A może nawet prawie nigdy
w tamtym okresie? Pierwsze co mi
przychodzi do głowy, to panujące wtedy
dojmujące zimno. Prawda, że mało odkrywcze to? I chodzi nie tyle o zimno
na zewnątrz, co wewnątrz domu. Wyeksploatowałem już wcześniej temat
zabaw kilkulatka w zimowej scenerii
Przeźmierowa, więc dziś wspomnienia
z domowych pieleszy. Centralne ogrzewanie, jakie już mieliśmy wtedy, nie
było na tyle wydajne, by zapewnić we
wnętrzu temperaturę wyższą niż kilkanaście stopni Celsjusza. Nie wiem czy
określenie „kilkanaście” dobrze oddaje
sytuację, bo często w domu było zdecydowanie bliżej 10 niż 20 stopni ciepła. I to w dzień, bo w nocy było jeszcze
mniej.
Wieczorna obsługa pieca c.o. polegała jedynie na tym, by ogień tlił się jeno,
by zapobiec zamarznięciu wody w rurach. Spaliśmy pod kołdrami z naturalnego pierza, poprzykrywani czym się
dało i ubrani „na cebulkę”. Taka temperatura w domu wynikała z powszechnego wtedy braku opału, który był „na
przydział” z Gminy i oszczędzany być
musiał. Upragnione ciepło uciekało każdą szczeliną. Szczególnie wdzięcznym
do tego procederu miejscem były okna.
Obecne kilkuszybowe często wypełnione specjalnym gazem okna pojawiły się
dopiero pod koniec XX wieku, a w latach, o których piszę, standardem były
takie skrzynkowe, nieszczelne do imentu. Pamiętam rodziców próbujących
różnymi, najczęściej wełnianymi lub bawełnianymi częściami nieużywanej garderoby wkładanymi pomiędzy okienne
skrzydła ratować sytuację i oszczędzać
ciepło. Popularne wtedy określenie
„ogacić okna” nabierało w tym kontekście bardzo bezpośredniego znaczenia!
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Nie na wiele się te czynności zdawały,
a obraz skutych mrozem szyb w za każdym razem inny, artystyczny wzór pozostaje do dziś w mej pamięci.
Mój brat z charakterystycznym dla
niego poczuciem humoru przez długi
czas utrzymywał mnie, malucha w przekonaniu, że to nie mróz, a on po nocach
maluje tak zjawiskowe dzieła sztuki
na szybach. A ile zabawy było z chuchaniem i wykonywaniem niewielkich
dziurek umożliwiających przyłożenie
oka i spojrzenie na świat! Z oknami
i z lutym kojarzy mi się jeszcze jedna
rzecz z tamtych czasów. Rodzice wysiewali i umieszczali na parapetach niemal
wszystkich okien w specjalnych skrzynkach nasiona roślin ogrodowych potrzebnych wiosną do obsadzenia ogro-

...obraz skutych
mrozem szyb
w za każdym
razem inny,
artystyczny wzór
pozostaje do dziś
w mej pamięci...
du. Z podlewaniem, spulchnianiem
i obracaniem do światła (żeby nie wybiegły!) zasianych „flancy” związany
był cały rytuał, który trwał aż do momentu wypikowania ich w naszych
ogrodowych inspektach. Zimno panujące w domu wymuszało sytuację koncentrowania się niemal całości rodzinnego
życia w pomieszczeniu, w którym było
najcieplej. Kuchnia, o której mowa, posiadała bezkonkurencyjny atut, a mianowicie gorący piec, na którego płycie gotowane były posiłki. Stwarzał on
możliwości dostępu do gorącej herbaty, która smakowała o niebo lepiej niż
ta z dzisiejszych elektrycznych czajni-

ków czy do pieczenia na płycie placków z końcówek ciasta jakie zostawało
po robieniu makaronu. Przypiekało się
suche skibki chleba, by delektować się
czymś w rodzaju dzisiejszego tosta czy
produkowało karmelki z cukru nasypanego na patelnię. To ostatnie najczęściej
pod nieobecność mamy, która z gospodarskiej oszczędności tego mało dostępnego wtedy produktu przeciwna była
tego rodzaju praktykom.
Niezapomnianym przeżyciem, jakie
niosła za sobą zima, były zabiegi higieniczne a zwłaszcza zażywanie kąpieli. Jeśli na żeliwnej płycie naszego
kaflowego pieca pojawiał się bodaj 25
litrowy ocynkowany kocioł, a w kuchni balia z tego samego materiału, to
był to znak, że odbywać się będzie kąpiel albo… pranie. To pierwsze z reguły
miało miejsce raz w tygodniu. Piec był
wtedy rozgrzany do czerwoności, a my
kąpani kolejno. Ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, któremu dawał
radę nasz hydrofor, musiało w efekcie
tych wodochłonnych czynności zmierzyć się przydomowe szambo. Mroźna
zima przysparzała całkiem prozaicznych
problemów związanych z funkcjonowaniem tego „zbiornika”. Ojciec zawsze
pilnował, by przed zimą je opróżnić
i jak pamiętam drżał, by nie zamarzło,
bo wiązałoby się to z domową katastrofą
ekologiczną. Pamiętam też obawy ojca
o to, by już to nie wybuchł z przegrzania, już to nie zamarzł piec c.o. Wspominam też jak przy obfitych opadach
śniegu ze strachem patrzył na to jak obciążony nim jest dach. Luty mróz był
także okresem, gdy bardzo często zrywały się nadmiernie naprężone od zimna aluminiowe linie elektryczne na ulicy. Przerwy w dostawie prądu potrafiły
trwać po kilkanaście dni. Oprócz zasilania żarówek prąd elektryczny nie był
nam jednak wtedy niezbędnie potrzebny!
Dziś wszystko jest inne. Przeżycie
zimy nie stanowi większego problemu,
nie tylko z tego powodu, że przebiega
łagodniej. Zmartwienia o zapewnienie
opału, dostawę wody, wywóz nieczystości mają inny wymiar. Nasz, technologicznie zaawansowany świat jest nieporównanie bardziej komfortowy niż
wtedy. Ale też i kruchy niesłychanie….
~ Grzegorz Leonhard

~ stowarzyszenia

Czy wiesz w jakiej „bajce” żyjesz?

Z

a siedmioma górami, za siedmioma lasami… opowiedz mi
mamo… przecież znasz to na
pamięć… Takie rozmowy słychać na
całym świecie od stuleci. Nic się w tej
kwestii nie zmienia i zmienić nie może.
Bo mity, baśnie, bajki, opowieści, narracje, które tutaj nazwiemy „bajką”, odpowiadają na najważniejsze ludzkie pytanie: jak żyć? Dostarczają scenariuszy na
życie, prywatne i zbiorowe.
Zwykło się mówić, że mity odzwierciedlają najgłębszy dramatyzm życia:
niemożność ucieczki przed przeznaczeniem. Edyp, syn króla Teb Lajosa i jego
żony Jokasty został porzucony w górach, a potem oddany królowi Koryntu,
bo wyrocznia przepowiedziała ojcu, że
syn go zabije i ożeni się z matką. Dorosły Edyp również udał się do wyroczni i usłyszał to samo. Wierząc, że jego
ojcem jest król Koryntu, uciekł, żeby
zapobiec spełnieniu wróżby. Zawędrował do Teb, zabijając po drodze Lajosa.
I ożenił się z Jokastą w nagrodę za pokonanie potwora. Przepowiednia dopełniła
się. Czy musiała? Wystarczyłaby umiejętność życia Tu i Teraz. Lajos i Edyp
skoncentrowali się zbytnio na przyszłości, przeznaczeniu, uruchamiając ciąg
tragicznych zdarzeń.
Rolą bajek jest dostarczanie jednoznacznych wskazówek dydaktycznych,
najczęściej dotyczących relacji społecznych. Na przykład: Miłe złego początki,
lecz koniec żałosny, /Nie chciały w jarz-

Obraz Weroniki Szulc
„Ptaki niebieskie”

mie chodzić woły … W zimie chleba nie
stało, zjadł gospodarz woły. Czy: wśród
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Żona rybaka z bajki „O rybaku
i złotej rybce” przekonała się, że żądając
zbyt dużo można stracić wszystko. Morał bajek można sprowadzić do przestrogi, że w ostatecznym rozrachunku sami
odpowiadamy za swój los.
Baśń koncentruje się bardziej na świecie przeżyć wewnętrznych bohatera. Jej
rolą jest niesienie pocieszenia i zapewnienia, że wszystko skończy się dobrze.
Jeżeli pójdziemy drogą bohatera baśni.
Wskazówek jak żyć dostarczają narracje, jakimi są przypowieści, książki,
filmy, sztuki teatralne, a nawet przysłowia nazywane mądrością ludową. Warto
powiedzieć, że Polska jest jedynym krajem, w którym istnieje przysłowie: mądry głupiemu ustępuje. Konsekwencje
widać gołym okiem.
Żywimy się „bajką”, żyjemy nią
i w niej. Pełni ona rolę „metafory zamykającej”. Spina życiowe doświadczenie
poprzednich pokoleń w zamknięty obraz rzeczywistości i przekazuje go pokoleniom następnym. Pod każdą szerokością geograficzną znana jest jakaś wersja
baśni o „głupim Jasiu” niosąca przesłanie, że słabsi i wyszydzani, przy odpowiedniej determinacji i wysiłku mogą
się stać zwycięzcami.
Warto przywołać z pamięci swoją ulubioną bajkę, baśń, opowiadanie z dzieciństwa i wczesnej młodości, bo to ono
jest naszym nieuświadamianym pomysłem na życie. Scenariuszem i reżyserem. Ktoś, kto rozsmakowywał się w historiach księżniczek zaklętych w żabę,
może przez całe życie pozostać bierny czekając na księcia, który pocałunkiem odmieni jego los. Ten ktoś nie ma
w sobie wiary we własną moc sprawczą. Książe się nie zjawi. Lepiej zmienić
„bajkę”. Naród może czekać bez końca na „rycerza na białym koniu”. Ktoś,
kto obsadził siebie w roli „dobrej Dorotki” gotowej dbać o wszystkich, żyje
w podświadomym przeświadczeniu, że
niczego nie może dostać „za darmo”,
bez ogromnego wysiłku. Taka osoba
będzie skłonna do brania na siebie zbyt
dużej ilości obowiązków, niepotrzebnego wyręczania innych, odmawiania sobie prawa do troski o siebie. Pora zadbać
o siebie. „Księżniczki na szklanej gó-

rze” nikt i nic nie zadowoli, bo wszystko będzie nie dość „dobre” dla niej tak
długo, dopóki sama nie zdecyduje się na
zejście „z wysokości”. „Rycerz”, usiłujący za każdą cenę dostać się do niej,
może przez całe życie uganiać się za
nieosiągalnym, bo to co osiągalne nie
będzie w stanie zaspokoić jego ambicji.
Jaka „bajka” organizuje stosunek
większości z nas do niepełnosprawności? Z pewnością będą to różne osobiste „bajki”. Osoby dotknięte, nie z własnej winy, „innością” mogą się czuć jak
postacie z baśni o „Królowej śniegu”,
„Brzydkim kaczątku”. Nieprzygotowani do spotkania z „innością” mogą reagować lękiem, ucieczką i obsadzać
siebie w tych samych baśniach, tyle że
w innych rolach. Bliscy mogą się czuć
jak rodzice „Calineczki”, „Tomcia Palucha”, „Pinokia”. Patrząc z miłością
i bezradnością na ich „inność”. Dobrze
jeżeli będą to bajki o „Pszczółce Mai”,
„Zaczarowanym ołówku”. Bajki wyzwalające optymizm i twórczą energię,
wyobraźnię. Gorzej jeżeli będzie to baśń
„O rybaku i dżinie”, mówiąca o tym, że
pomoc, która przychodzi zbyt późno,
może wyzwolić gniew, zostać odtrącona.
Ważna jest też jakość „bajek” zbiorowych. Z pewnością te o byciu numerem jeden, wiecznym zwycięzcy, jakimi
karmią nas przekazy mass medialne, nie
będą sprzyjały otwartości na różnorodność i umiejętności czerpania z jej bogactwa.
Żeby możliwe było spotkanie, zrozumienie siebie i wzajemne zrozumienie, trzeba najpierw swoje „bajki” na
nowo odnaleźć, odczytać, opowiedzieć
je sobie i innym. Być może skorygować,
a nawet zmienić. Czasem napisać nowe.
Oswajające lęki, przełamujące stereotypy, otwierające na szanse i możliwości.
A to zawsze jest możliwe!
~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów osób
z niepełnosprawnościami organizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych TARSON.
Tarnowo Podgórne, 17.01.2018r.
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Z

Wiadomości Wędkarskie

arząd koła PZW nr 132 informuje, że 21 stycznia 2018
r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie
członków Koła. Frekwencja słaba. Uchwalono Plan
Pracy koła, preliminarz budżetowy.

Plan pracy Koła na 2018 r.
21 stycznia 	Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła
7 kwietnia
sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego
8 kwietnia* 	zawody otwarcia sezonu wędkarskiego 2018 –
Łowisko PSTRĄG Pobiedziska
3 maja* 	zawody o Puchar przechodni im. Gerarda Raszewskiego – Radzyny Małe
13 maja* 	Spinningowe Mistrzostwa Koła – rz. Warta –
Obrzycko
3 czerwca 	zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – Ceradz Kościelny
17 czerwca* Spławikowe Mistrzostwa Koła – Baranowo
24 czerwca 	Zawody dla dzieci i młodzieży – Ceradz Kościelny
6-7 lipca
Zawody nocne – Radzyny
22 lipca* 	zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne – Baranowo
12 sierpnia* 	zawody o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Tarnowo Podgórne oraz Posła Waldy
Dzikowskiego – Jezioro Lusowskie – Lusówko
sierpień
zawody Tarnowo Podgórne – Bardo
1 wrzesień 	zawody dla dzieci i młodzieży – Okręg PZW +
koło LESZCZ – Baranowo
2 września* Spinningowe zawody Koła – rz. Warta
9 września 	otwarte zawody spinningowe z łodzi „LUSOWO 2018” – Lusowo – zapisy, startowe,
16 września sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego
30 września* 	spinningowe zawody koła – rz. Warta
13 października zawody aktywu koła i zaproszonych gości
11 listopada 	„Puchar Niepodległości” + koło LESZCZ – Baranowo – zawody otwarte – zapisy, startowe
* zawody zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX koła.

Zawody rozgrywane są w kategorii młodzież, senior, weteran. Rozegranie kategorii warunkuje udział minimum 3 młodzieżowców oraz 10 weteranów. W zawodach GPx sklasyfikowani zostają wszyscy startujący w zawodach. Obowiązuje
zgłoszenie udziału w zawodach w terminie do środy przed
zawodami oraz ewentualną rezygnację do piątku na telefony
kontaktowe koła 517 586 267, 517 586 272. Rozgrywanie zawodów zgodnie z regulaminem. Młodzież do lat 16 nie startuje w zawodach spinningowych. Wszystkie zawody rozgrywane są na „żywej rybie”.
Sekretariat koła czynny:
– od stycznia do końca kwietnia we wtorki w godz. 18.00
– 20.00,
– w maju i czerwcu w 1. i 3. wtorek w godz. 18.00 – 20.00,
– lipiec i sierpień sekretariat nieczynny,
– wrzesień, październik, listopad i grudzień w 1. wtorek
w godz. 17.00 – 18.00.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzaminy na kartę
wędkarską w czasie urzędowania sekretariatu lub w uzgodnieniu telefonicznym 517 586 267 po uprzedniej wpłacie 30 zł –
na konto koła nr
62 1090 1476 0000 0001 2249 4559
z dopiskiem „opłata egzaminacyjna”
Zebrania Zarządu Koła odbywają się w 1. wtorek miesiąca
lub w miarę potrzeb.
Ze względów organizacyjnych w/w terminy mogą ulec
zmianie.
Wyniki zawodów, klasyfikacja GP, zmiany oraz komunikaty będą dostępne na stronie internetowej Koła:
www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl
Niniejszy Plan Pracy Koła na rok 2018 został zatwierdzony uchwałą nr 4 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Członków Koła z dnia 21 stycznia 2018.
~ Zdzisław Braciszewski
Prezes Koła

Roztańczeni Seniorzy w Lusówku

W

Lusówku, 27 stycznia odbył się taneczny wieczorek dla Seniorów.
W pierwszej części dzieci z naszej
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu zaprezentowały przepiękne, długie
wiersze i śpiewały piosenki przygotowane specjalnie dla Babć i Dziadków. Potem przygrywała nam kapela „JUNKI Z BUKU” – były tańce,
śpiewanie i opowiadanie różnych żartów. Zabawa trwała kilka godzin. Seniorzy spędzili czas
w miłej atmosferze przy kawie i cieście.
Bardzo dziękujemy dzieciom i ich nauczycielkom za przygotowanie części artystycznej.
~ Zdzisława Piszczyńska
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W

Wiadomości Brackie

zględy praktyczne spowodowały powstanie bractw
kurkowych jako organizacji powoływanych do
obrony życia i mienia w XIII wieku. Uczyły umiejętności posługiwania się bronią w myśl hasła „Ćwicz oko
i dłonie w ojczyzny obronie”. Dzisiaj kultywujemy tę tradycję między innymi poprzez organizację zawodów strzeleckich.
14 stycznia w siedzibie bractwa ksiądz kanonik Adam Prozorowski odprawił mszę św. z okazji święta naszego patrona św.
Sebastiana. W homilii brat kapelan nawiązał do słów „Bóg,
Honor, Ojczyzna”, którymi należy kierować się w życiu. Siostry i bracia wraz z przyjaciółmi i sympatykami Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego tą najświętszą ofiarą podziękowali za
udany rok 2017.
Po mszy zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc się
opłatkiem, po czym zjedli świąteczny obiad. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Tadeusz Czajka, I Zastępca
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz II Zastępca Wójta Piotr
Kaczmarek. Strzałem do tarczy św. Sebastiana rozpoczęliśmy
oficjalnie zawody strzeleckie sezonu 2018. Główne trofeum

zdobył brat Stanisław Spychała, BK Wronki. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne wystrzelał brat Jerzy Pawlak,
KB Wronki. Tarczą pistoletową zdobył brat Grzegorz Jaskuła, KBS Sieraków. Kura zestrzelił Patryk Zbaraż, mieszkaniec
Kaźmierza. Wszystkie dzieci strzelające z karabinku pneumatycznego otrzymały upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Zawody były współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Corocznym zwyczajem nasze bractwo włączyło się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a zebrane
pieniądze w kwocie 956,50 zł przekazaliśmy na konto WOŚP.
Już dzisiaj zapraszam na strzelanie z okazji Dnia Kobiet
i Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, które odbędzie się 10 marca.
Zapraszamy młodzież zainteresowaną sportem strzeleckim zapraszamy do naszej sekcji strzeleckiej. Informujemy że
strzelnica jest otwarta w każdy wtorek i czwartek w godz.16.00
– 20.00. Informacje pod tel. 880 584 242 – brat Leszek Jerzak.
Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk

Harcerz zawsze gotowy!

„C

zuwaj” to znaczy „bądź gotów” do służby, do pracy,
ale także do zabawy…
Tegoroczna zima, jak na razie w naszym regionie bez większych opadów
śniegu, nie pozwalała na zimowe szaleństwa. Jednak gdy tylko pojawiła się
okazja, nie trzeba było długo czekać,
aby nasi harcerze zaczęli szukać przygody i doskonalić się w sztuce zimowego przetrwania. Na placu w centrum
Lusówka powstała nowa harcówka –
śnieżne igloo Zastępu ZHR ZENIT.
Ta z pozoru spontaniczna zabawa to
jednocześnie przemyślane ćwiczenie
doskonalące gotowość do podejmowania niecodziennych zadań, sprawdzające działanie harcerskiego systemu
powiadamiania i komunikacji, trening
umiejętności organizowania niezbędnego sprzętu, a przede wszystkim lekcja

wspólnej pracy w której każdy może poczuć się współodpowiedzialny za ostateczny sukces.

Zapraszamy – przyjdź, poczuj przygodę, zostań na dłużej…
~ SPHzL
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Jak niepozorna gęś sprawiła radość dzieciom

K

olejny raz Fundacja „Otoczmy Troską Życie” spotkała się
z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnej nr 106 przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Kiekrzu na spotkaniu no-

worocznym w dniu 29 stycznia. Po raz
drugi zaprosiliśmy do współpracy grupę teatralną „SENIORITKI”, działającą
pod kierownictwem Marioli Ryl-Krystianowskiej.

Tym razem Panie zagrały przedstawienie „A niech to gęś kopnie” wg scenariusza Marty Guśniewskiej. Tytułowa
gęś, pełna kompleksów, szuka sensu życia. Znajduje go w najmniej oczekiwanym momencie. Jeszcze raz sprawdza
się powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Miło było obserwować pełną zaangażowania grę aktorów oraz reakcje oglądających spektakl dzieci. Radość dzieci
dopełniły upominki i słodycze od Fundacji. Dziękujemy aktorom i reżyserce za poświęcony czas i serce okazane
dzieciom.

... z potrzeby serca ...

Violetta Ciesielska
Wiceprezes Fundacji
„Otoczmy Troska Życie”

Dieta seniora, czyli co jeść, a czego unikać?

F

undacja „Otoczmy Troską Życie”
zaprasza seniorów na spotkania
z dietetykiem klinicznym „Dieta seniora”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze znaczeniem stosowania
odpowiedniej diety do wieku i chorób
z nim związanych. Chcąc przybliżyć
Państwu celowość i problematykę spotkań przeprowadziłam rozmowę z Panią
Ewelina Klimczak:
Kim jest dietetyk kliniczny?
- Dietetyk kliniczny zajmuje się kluczowymi obszarami związanymi z żywieniem, m.in. zasadami żywienia, zarówno zdrowych, jak i chorych osób.
Ocenia stan odżywienia, czyli sprawdza dotychczas stosowaną dietę i daje

ewentualne zalecenia, co do jej zmiany.
A co najważniejsze dzięki odpowiednim
technikom zapobiega, a także leczy choroby, które zależne są od żywienia.
Choroby zależne od diety – które
z nich najczęściej występują u seniorów?
- Seniorzy – z racji wieku – są bardziej narażeni na wystąpienie chorób
cywilizacyjnych. Do najczęstszych chorób dietozależnych zaliczamy otyłość,
nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, hipercholesterolemię, cukrzycę typu II, osteoporozę, nowotwory i choroby układu
pokarmowego.
Jakie korzyści niesie ze sobą prawidłowe żywienie u seniorów?
Mało kto z nas wie, że dietą możemy leczyć. Prawidłowe żywnie niesie
ze sobą wiele korzyści zdrowotnych
m.in. zapobiega rozwinięciu się niektórych chorób, poprawia samopoczucie,
wpływa korzystnie na gospodarkę hormonalną oraz na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Wiele
badań wskazuje, iż racjonalne odżywianie u osób chorych, pozwala na zmniejszenie np. dawki leków na nadciśnienie
przy redukcji masy ciała o 10%.
Te i inne tajniki zdrowego odżywiania zostaną omówione na warsztatach
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z cyklu zdrowego żywienia seniorów,
na które serdecznie zapraszam. Spotkania odbędą się w dniach 6 i 13 marca w Centrum Kultury Przeźmierowo
w godz. 17.00 – 20.00.
Program spotkań :
6 marca
- zasady zdrowego żywienia osób
starszych
- przerwa kawowa
- panel dyskusyjny
13 marca
- d ieta w wybranych jednostkach chorobowych
· otyłość
· cukrzyca
· nadciśnienie tętnicze
· miażdżyca i zaburzenia gospodarki lipidowej
- przerwa kawowa
- panel dyskusyjny
Warsztaty „Dieta seniora” są współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.

... z potrzeby serca ...

~ Violetta Ciesielska
Wiceprezes Fundacji
„Otoczmy Troska Życie”
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Wycieczka w głąb ziemi

19

stycznia grupa turystyczna UTW uczestniczyła
w wycieczce do kopalni soli w Kłodawie.
Na początku zwiedzania zapoznaliśmy się z historią kopalni, w której eksploatację soli rozpoczęto (po wcześniejszych badaniach geologicznych) w 1956 r. Należy podkreślić, iż złoża naturalnej soli kamiennej o barwie białej
oraz różowej tzw. cechsztyńskiej, powstały ponad 200 mln lat
wstecz z odparowania mórz i oceanów. W kopalni znajdują
się dwa poziomy wydobywcze – 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Kopalnia jest producentem soli kuchennej, dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, przemysłu chemicznego oraz
zimowego utrzymania dróg i jest najmłodszą kopalnią soli
w Polsce, jednocześnie największą tego typu w Europie. Po
krótkiej prelekcji zjechaliśmy windą tzw. klatką górniczą 600
m pod powierzchnię ziemi z prędkością 6m/s. Tam odbyliśmy
pieszą wędrówkę chodnikami, służącymi m.in. do transportu
urobku. W czasie wędrówki dotarliśmy m. in. do wykutej w złożach soli kaplicy Św. Kingi, tzw. groty Drakuli
oraz wyeksploatowanej komory solnej o szer. ok. 20
m, wys. 15 m i dł. 220 m. W komorze odbywają się
też koncerty muzyczne oraz uroczystości z okazji Dnia

Górnika. Zobaczyliśmy również maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym oraz inne osobliwości górnictwa
solnego. Otrzymaliśmy po bryle różowej soli. Po powrocie na
powierzchnię każdy z nas otrzymał prezent w postaci woreczka soli do przetworów oraz mógł nabyć różne wyroby z soli
w sklepie z pamiątkami. Po opuszczeniu terenu kopalni udaliśmy się do restauracji w Domu Górnika, gdzie spożyliśmy obiad, po czym udaliśmy się w drogę powrotną do
Tarnowa Podgórnego.
~ Franciszek Jakóbiec

U nas mądrze, aktywnie i radośnie

Z

ima nas nie uśpiła, nie zaszyliśmy się w domowych pieleszach, wręcz przeciwnie. Aktywnie uczestniczyliśmy
w wybranych przez siebie zajęciach. Około trzydziestoosobowe grupy studentów z zainteresowaniem słuchały
wykładów wygłaszanych przez pracowników UAM. Promowaliśmy aktywny tryb życia spacerując z kijkami, wylewając
siódme poty na siłowni, kręgielni itp.
W niedzielę 14 stycznia, wspomagaliśmy granie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grupę nordic walking można
było spotkać na terenie Tarnowa Podgórnego już w godzinach
przedpołudniowych. Puszka zapełniała się szybko. Od 15.00
zapraszaliśmy do Kącika Wędrującej Książki. Ofiarodawcom
dziękujemy za przyniesione książki!
WOŚP zasililiśmy kwotą wyższą niż w roku ubiegłym:
1 932 złote, 100 koron czeskich i 300 euro (przekazane przez
jednego ofiarodawcę) – dziękujemy!
W styczniu ukazała się napisana i wydana przez koleżankę
Jadwigę Kwiek książka pt. PRZEPIS na CZŁOWIEKA. Gratulujemy autorce.
W czasie, krótkiego w tym roku, karnawału zorganizowaliśmy, kolejny już raz, zabawę karnawałową, na której, szampańsko, do późnych godzin nocnych bawiło się sześćdziesięcioro wspaniałych, niezmordowanych tancerzy. O doznania
smakowe zadbał Rafał Maciejewski, a o odpowiednią muzykę
zatroszczył się Waldemar Herman. Osobom zaangażowanym
w przygotowanie tej imprezy oraz darczyńcom i sponsorom
bardzo serdecznie dziękujemy.
Przed nami ferie zimowe. (12 – 24 lutego). W ich czasie nie
mamy możliwości korzystania z izb lekcyjnych i dwa tygodnie lutego są dla nas okresem, który można wykorzystać np.
na zagwarantowanie wnukom zimowego wypoczynku. Alternatywnie można zaopiekować się kotem lub psem, gdy nasze
dzieci z wnukami wyjadą na narty.

Podczas ferii, we wtorek, 20 lutego 25-osobowa grupa naszych słuchaczy ukoi swe zmysły w operze poznańskiej,
uczestnicząc w arcydziele muzycznym Rigoletto.
A po feriach zapraszamy na środowe wykłady współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne:
28 lutego (środa) – dr hab. Adam Szymaniak: EUTANAZJA. Jesteśmy przekonani, że powyższy temat przyciągnie do
sali wykładowej większe niż zazwyczaj grono słuchaczy.
7 marca – dr Paweł Stachowiak: Studencki Marzec 1968.
Przypominamy, że wykłady są bezpłatne i mogą w nich uczestniczyć również osoby niezrzeszone w UTW. Zapraszamy zainteresowanych powyższymi tematami. Miejsce wykładów: LO Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 118, środa, godzina 17.00.
Koleżankom i kolegom, którym czas i finanse pozwolą na
wyjazdowe ferie, życzymy pięknej, śnieżnej pogody, aktywnego wypoczynku i wielu wrażeń.
Przypominamy o konieczności dokonywania opłat za zajęcia na drugi semestr. Środki finansowe przekazujemy jak dotychczas na rachunek bankowy.
~ Maria Zgoła
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Nowy sezon – nowe projekty

Z

aczynamy nowy sezon, a z nim
fantastyczne projekty, dzięki którym Wasze życie może zmienić
się na lepsze. W tym numerze prezentujemy Piękni i zadbani w każdym wieku
– warsztaty stylu i rozwoju osobistego
dla seniorów.

Podczas spotkań m.in. z psychologiem, stylistą, dietetykiem, fizjoterapeutą, kosmetyczką, wizażystką, seksuologiem i instruktorem jogi nauczysz
się jak na nowo pokochać siebie i swoje zmieniające się ciało. Poznasz swoje
atuty. Doświadczysz poczucia bycia tu

i teraz w zgodzie ze swoimi wartościami
i przekonaniami. Docenisz czas jaki nam
ofiarowano i ponownie złapiesz wiatr
w żagle. Poznasz wspaniałych i otwartych ludzi, którzy podobnie jak ty będą
chcieli przeżyć coś niezwykłego! Będziemy się spotykać w gościnnych podwojach hotelu Glamour w Przeźmierowie. Projekt zakończy profesjonalna
sesja zdjęciowa wykonana przez światowej sławy fotografkę Katarzynę Piwecką. Do udziału zapraszamy panie i panów
w wieku 55+ z Gminy Tarnowo Podgórne. Startujemy od marca. Liczba miejsc
ograniczona. Projekt współfinansowany
przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Więcej informacji na www.nigdyniejestzapozno.org lub na profilu Fundacji
Nigdy nie jest za późno na Facebooku
oraz pod nr tel. 608 064 244.
Serdecznie zapraszam!

~ Maja Stępień
prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

To nie nowość, ALE CZY WIESZ?

W

marcu 2018 r. miną trzy lata od wprowadzenia nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r., poz.
552). Na jej podstawie osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, niezależnie od okresu, kiedy to miało miejsce, mogą liczyć na przeliczenie kapitału początkowego, a w konsekwencji
– wysokości emerytury, co oznacza, że zgodnie z przepisami
kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą otrzymać wyższe emerytury z racji opieki nad dziećmi.
Czy złożyłaś wniosek o ponowne przeliczenie? – Masz do
tego prawo.
Jeżeli przeliczenie kapitału początkowego nastąpiło po 5
marca 2015 r. zmiany, które są konsekwencją nowelizacji, zostały uwzględnione, ale jeśli przejście na emeryturę nastąpiło
przed okresem wprowadzenia nowelizacji, warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie.
Wprowadzone zmiany dotyczą tylko osób urodzonych po 31
grudnia 1948 r., dla których liczony jest kapitał początkowy
i przyznawana emerytura na nowych zasadach.
Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy
z uwzględnieniem okresów opieki nad dzieckiem, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego przeliczenie. Zmiana przepisów nie tylko powiększyła grono uprzywilejowanych osób,
ale wprowadziła też korzystniejszy sposób uwzględniania
okresu opieki nad dzieckiem przy ustaleniu kapitału początkowego. Przed 1 maja 2015 r. czas takiej opieki (urlopu wychowawczego lub bezpłatnego) uwzględniano po 0,7 proc.
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podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych
okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy). Po zmianach
wlicza się po 1,3 proc. podstawy za każdy taki rok.
WAŻNE:
Wniosek o przeliczenie kapitału początkowego należy złożyć na druku EKP – dostępnym na stronie ZUS lub w każdej
jego jednostce.
Analogicznie osoby, które przed wejściem w życie nowych
przepisów miały ustalone prawo do emerytury, mogą wystąpić
do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Służy do tego druk ERPO. ZUS ma 60 dni od daty
zgłoszenia wniosku na wydanie decyzji. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od miesiąca, w którym zgłoszono
wniosek o jej ponowne ustalenie.
~ Ewa Jańczak
TCS
Na podstawie konsultacji: Infolinia ZUS tel. 22 560 16 00
oraz art. na www.rp.pl

~ seniorzy

Eliksir zdrowia

WZP.6721.23.2018
WZP.6721.10.2017

fot.shutterstock.com

F

inał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2018
w Tarnowie Podgórnym. W trakcie wiele sympatycznych spotkań i rozmów. Z seniorem Panem Leszkiem
wymieniliśmy się wiedzą zdrowotną i okazało się, że podobnie uzupełniamy niedobory witaminy D. Pan Leszek ma znakomite rozeznanie i – co ważne – tę wiedzę stosuje codziennie.
Pan Leszek tak, ale od razu pomyślałam, jak znaczna grupa
osób starszych pozostała przy przekonaniu, że witamina D jest
głównie dla niemowlaków. Nic bardziej mylnego.
– Ta witamina reguluje tak wiele procesów życiowych, że
nazywa się ją hormonem witaminowym. W organizmie osób
starszych odgrywa ważną rolę, m.in. wpływa na gospodarkę
wapniowo-fosforanową czyli prawidłowego funkcjonowania
mięśni – tłumaczy dr nauk medycznych Renata Szwankowska. Szczególnie wskazuje, że właściwy poziom witaminy D
umożliwia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli chroni nas przed przeziębieniami i grypą. Co ważne, w podeszłym wieku, pozwala także zachować sprawności
umysłu i funkcji poznawczych. Ale to jeszcze nie wszystko –
niedobory witaminy D zwiększają ryzyko miażdżycy, cukrzycy, osteoporozy czy chorób naczyniowych. Wyniki badań pokazują też, że rośnie ryzyko choroby Parkinsona, stwardnienia
rozsianego czy schizofrenii.
Braki tej witaminy są powszechnie obserwowane nie tylko
wśród mieszkańców Polski, ale w całej Europie Środkowowschodniej. Przyczyny to – położenie geograficzne i styl życia.
Pomaga tu słońce, ale jest go w znacznej części roku niewiele
i senior musiałby nasłoneczniać skórę przez 15 minut, między godziną 10 a 15. To trudne, zwłaszcza gdy jesteśmy ciepło ubrani. Dodatkowo, nie pomaga wiek. Od 70. roku życia
synteza promieni słonecznych jest czterokrotnie mniejsza, niż
u osób młodych. – Dlatego seniorzy powinny przez cały rok
suplementować witaminę D, w dawce od 800-2000, a nawet
do 3000 j.m. (jednostek międzynarodowych) codziennie – dodają specjaliści. Warto zwrócić uwagę na dietę. Witamina D3
jest w rybach – szczególnie morskich, żółtku jajka, wątróbce,
mleku, ale też w tranie. D2 zawiera się w grzybach i produktach roślinnych.

Światowe badania pokazują też ogromne korzyści, jakie
przynosi witamina D naszemu zdrowiu psychicznemu. Uczeni
zaledwie kilka lat temu powiązali niedobory witaminy z zaburzeniami nastroju. Oczywisty jest wpływ słońca na jego poprawę. Tymczasem przygnębienie, apatia, zły humor, spadek
samopoczucia zwiększają ryzyko depresji. W Skandynawii,
gdzie promienie słoneczne przez cały rok padają pod mniejszym kątem niż w Polsce, jest dużo więcej przypadków depresji czy samobójstw.
Specjaliści zachęcają do badania poziomu witaminy D w organizmie, przede wszystkim dlatego, że łatwo ją przedawkować. Zbadanie poziom we krwi, pomoże określić dzienną
dawkę. Takie badanie należy zrobić, gdy często łapiemy przeziębienia, jesteśmy senni, czy mimo kontroli wagi nie możemy schudnąć. Badanie z krwi nie wymaga bycia na czczo.
Skierowanie wystawia lekarz. Można takie badanie zrobić
prywatnie, nie jest jednak tanie. Lekarz po ocenie naszych wyników ustali jak suplementować witaminę D, by wyrównać jej
niedobory.
Co ciekawe, w bardziej niż Polska nasłonecznionych Stanach Zjednoczonych Ameryki, 70 % społeczeństwa ma chroniczny niedobór witaminy D. U nas dotyczy to 90-95 procent
mieszkańców. Dlatego warto pomóc zdrowiu stosując „słoneczną pigułkę”.
~ Agnieszka Maciejewska, TCS

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVIII/721/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część
A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 9 marca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Zawód z przyszłością,
czy zawód z pasją?
A
może jedno i drugie. Młodzi ludzie wybierają drogę edukacyjno-zawodową z coraz większą świadomością, iż dobry start w młodości przyniesie efekty w przyszłości. Pierwszy, znaczący krok do wymarzonego
rozwoju, stawiają już przy wyborze szkoły średniej. Coraz
częściej wskazują potrzebę poznania zawodów przyszłości
(59,6%), a przede wszystkim takich, które będą rozwijały ich
predyspozycje zawodowe oraz talent (91,4%).
Już kilka lat z rzędu zespół doradców zawodowych i psychologów Fundacji Rozwoju Talentów pomaga młodzieży gimnazjalnej w podjęciu decyzji podczas warsztatów diagnostycznych
i rozwojowych. W zeszłorocznej edycji diagnozie poddano ponad 400 uczniów 9 szkół z pow. poznańskiego, w tym uczniów
szkoły w Tarnowie Podgórnym. Ze względu na reformę oświa-

ty, w roku szkolnym 2018/2019 wsparcie uzyskają również
uczniowie VII i VIII klasy szkół podstawowych. Równolegle,
wsparcie otrzymuje również kadra psychologów i pedagogów
szkolnych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą, w celu
przygotowania ich do prowadzenia samodzielnego wsparcia
uczniów w tym obszarze.
Tematyka, którą gimnazjaliści szczególnie docenili podczas
warsztatów, to obliczanie punktów ze świadectwa oraz egzaminu gimnazjalnego (76% ankietowanych). W drugiej kolejności
ważne były informacje o zawodach (69%), a niemalże połowa
badanych (48%) zaznaczyła, że ważnym elementem zajęć było
pozyskanie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty zostały wzbogacone o nowoczesne metody pracy. Budzący
niezmienne zainteresowanie temat rekrutacji przećwiczono ciekawą i efektywną metodą pracy, case study. Dla wielu uczniów
ważna i ciekawa okazała się praca w grupach. Gimnazjaliści
sprawdzili swoją wiedzę o szkołach ponadgimnazjalnych podczas quizu. Dyskusja, praca w grupach, a także prezentacja
przydatnych stron internetowych i filmów edukacyjnych sprawiły, że spotkanie przybrało interesującą formę. Z ankiet wynika, że większość nastolatków nadal samodzielnie poszukuje
informacji o szkołach i zawodach, głównie w internecie (66%),
a Facebook jest najczęściej wskazywaną drogą przekazu informacji (48% badanych).

Doradztwo zawodowe – trzeba i warto

Od 1 września 2017 r. obowiązuje rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach. Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych
zmian. Badania mówią, że ponad 60% dzieci będących aktualnie w szkole podstawowej będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją (źródło: indywidualni.pl). Zestawiając to
z informacją, że uczniowie poszukują doradztwa grupowego
i dalszego wsparcia, np. w formie konsultacji indywidualnych
(60%), odpowiedź jest prosta – doradztwo zawodowe w szkołach prowadzić trzeba i warto!

Wesprzyj dzieci w mądrych wyborach!

Program Przyszłość, w ramach którego prowadzimy doradztwo, istnieje już od 10 lat i wsparł już ponad 5.000 uczniów. Jeśli reprezentujesz szkołę, przyłącz się do programu. Zadzwoń
lub napisz do nas. Jeśli jesteś rodzicem, pomóż nam i szkołom
sfinansować program poprzez przekazanie nam swojego 1%
(nasz KRS: 0000294586). Dziękujemy.
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~ Zespół Fundacji Rozwoju Talentów
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Naturalne sposoby na suchą skórę

S

kóra jest największym narządem
w całym ciele człowieka i jednym
z najważniejszych ponieważ zapewnia nam ochronę. Wiele osób jednak posiada suchą skórę, co jest bardzo uciążliwym problemem. Dlatego
tak ważne jest aby dbać o naszą skórę
odpowiednio i chronić ją przed działaniem czynników zewnętrznych. W dalszej części podsumuję kilka wskazówek jak odpowiednio i w naturalny
sposób dbać o suchą skórę. Pamiętaj,
że w przypadku poważnych problemów związanych z suchą skórą należy
odwiedzić specjalistę, lekarza dermatologa, który w profesjonalny sposób pomoże nam rozwiązać nasze problemy ze
skórą. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi lub używaniem nieodpowiednich kosmetyków, skóra może
ponieść znaczące szkody, takie jak na
przykład oparzenia.
Maseczka z jogurtu na skórę suchą
Jednym z najskuteczniejszych środków, jeżeli cierpimy na przesuszoną
skórę twarzy, jest maseczka przygotowana z jogurtu, miodu i rozgniecionych truskawek. Maseczkę powinniśmy
rozprowadzić równomiernie na twarzy
i pozostawić na dziesięć minut, po czym
zmyć ją za pomocą płatków kosmetycznych nasączonych ciepłą wodą. Aby
uzyskać lepsze efekty, zaleca się używanie peelingu, który przygotujemy z cukru i miodu.

Cytryna
Cytryna to kolejny naturalny środek,
który pomoże nam w zachowaniu świeżego i młodzieńczego wyglądu naszej
cery. Owoc ten, dzięki swoim właściwościom, ma istotne działanie antyoksydacyjne, które spowalnia procesy starzenia
się skóry. W przypadku suchej skóry,
najlepiej jest przygotować maseczkę,
w której sok wyciśnięty z cytryny zmieszamy z pokruszoną aspiryną. Maseczkę
tę najlepiej stosować w nocy, tuż przed
pójściem spać, po nałożeniu na twarz,
należy ją spłukać ciepłą wodą.
Maseczka z awokado
Zmieszanie odrobiny awokado z kilkoma kroplami oliwy z oliwek jest kolejnym świetnym pomysłem na radzenie
sobie z suchą skórą. Mieszanka ta może
być stosowana na całe ciało, ale najlepiej sprawdzi się nałożona na twarz.Maseczkę należy pozostawić na twarzy na
dziesięć minut po czym usunąć ją płatkami kosmetycznymi i ciepłą wodą.
Oliwka dla dzieci
Oliwka dla dzieci jest jednym z najlepszych produktów jakie istnieją do
nawilżania, suchej skóry. W wielu wypadkach sprawdza się dużo lepiej niż
balsamy nawilżające do ciała. Zaleca się
stosować kilka kropel oliwki na całe ciało, najlepiej tuż po kąpieli, kiedy ciało
jest jeszcze nieco wilgotne.
Olejek migdałowy
Olejek migdałowy, dzięki właściwościom nawilżającym, również sprawdza
się idealnie dla suchej skóry. Produkt ten

jest bardzo łatwo dostępny i można stosować go codziennie bez żadnych problemów. Po dłuższym czasie stosowania
zauważymy, że nasza skóra jest zdrowa
i nawilżona.
Woda
Oczywistym jest, że aby mieć skórę
zdrową i nawilżoną, nie wystarczy jedynie stosowanie kremów nawilżających i nawilżanie jej od zewnątrz. Bardzo istotne też jest, aby nasza dieta była
zdrowa i zbilansowana, dzięki temu pomożemy naszemu ciału w byciu zdrowym i nawilżonym. Dlatego też jedną
z najlepszych wskazówek na utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia od wewnątrz, jest spożywanie sporej
ilości wody podczas całego dnia, najlepiej kiedy jest to czysta woda, bez żadnych dodatków.
~ Maja Wachowska
make up & styling, www.majawachowska.pl

WZP.6721.26.2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LVI/871/2018 z dnia 23 stycznia
2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą
Szamotulską a Kanałem Swadzimskim.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 9 marca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

K

siążka to… skuteczne lekarstwo na nudę, jeśli w dzisiejszych, pełnych różnych, zaskakujących atrakcji
w otaczającym nas świecie, można w ogóle mówić
o nudzie.
Czytanie jest modne, to tendencja ogólnoświatowa. Powrót
do książki w tradycyjnym wydaniu jest zauważalny i zainteresowanie rośnie. Książka to dobre towarzystwo na czas wolny,
FERIE, wakacje, weekendy. Jest przecież jeszcze tyle książek do przeczytania. A …„Książki nigdy nie bywają w złym
humorze. Odpowiadają na każde pytanie.” Kontakt z kulturą
książkową, tak w procesie edukacyjnym, jak i w dorosłym życiu, przekłada się na inne dziedziny życia i ułatwia wszystkim
odnalezienie się we współczesności.
Świat książek, dla jednych ciekawy, dla innych nie istnieje w ogóle. I tak jak ze wszystkim, jest to kwestia wyboru.
A wybór zawsze jest. W naszych placówkach jest do wyboru
ponad 73 tys. propozycji książkowych (w tym audiobooki)
dla wszystkich zainteresowanych. Nowości wydawnicze dostępne na naszych półkach są w zasięgu dla wszystkich, tak
dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają kontakt ze słowem pisanym, jak i dla tych, którzy czas edukacji i zadawanych, obowiązkowych lektur już dawno mają za sobą, a teraz
czytają tylko dla przyjemności. Często przytaczane i publikowane badania i sondaże pokazuje, że ci, którzy czytają książki
żyją dłużej.
W nowym roku (tak jak każdego roku) polecamy duży
wybór bestsellerów, książki z różnych dziedzin wiedzy,
książki z dużym drukiem oraz audiobooki. Literaturę, która wzbudziła duże zainteresowanie czytelników, propozycje,
które szybko znikały z półek księgarskich, które zyskały rozgłos na całym świecie i które wzbudzały i wzbudzają duże zainteresowanie niezmiennie od lat, znajdując coraz to nowych
odkrywców poruszanych tematów. Klasyka literatury polskiej
i światowej jest dostępna, ciągle uzupełniana, a Biblioteka
systematycznie powiększa swoje zbiory, więc oferta jest szeroka i bardzo różnorodna.
W nowym roku zapraszamy tych wszystkich, dla których
czas spędzony z książką jest czasem kreatywnym. Ale także
tych, którzy nie wiedzą jak zagospodarować wolny czas. Dzie-

ci i młodzież to inna grupa odbiorców, których warto zainteresować literaturą, bo przecież nigdzie nie napisano, że książka
to tylko i wyłącznie lektura szkolna. Czas ferii to dobry moment, żeby zapisać dzieci do Biblioteki, pokazać świat pełen
książek, zwrócić uwagę dzieciom, że są miejsca, gdzie półki
są pełne książek i tylko książek, że książka to nie dodatek,
że są takie miejsca jak KSIĘGARNIE i BIBLIOTEKI. Nawyki czytelnicze kształtuje się w dzieciństwie i młodości. Warto
więc zdobyć się na odwagę, odczarować stereotypowe myślenie, zajrzeć do miejsc pełnych literatury i zapisać się do Biblioteki.
Polecamy bestsellery polskie i światowe, najlepsze reportaże, jakie ukazały się w ubiegłym roku, pamiętniki, dzienniki, wspomnienia i biografie o interesujących i wybitnych osobach, literaturę faktu, książki i poradniki dla rodziców, książki
historyczne, popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
książki obcojęzyczne oraz audiobooki.
Więcej informacji o książkach na naszej stronie internetowej i w katalogu on-line, gdzie bezpośrednio można zapoznać
się z najnowszymi tytułami – www.bibliotekatp.pl
Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym, Filie
w Baranowie, Lusowie, Przeźmierowie.
~ I.B.

Przyjdź i zaśpiewaj w wielogłosie

Z

apraszamy na warsztaty wokalne wszystkich lubiących śpiew chóralny. 10 marca 2018 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) odbędą
się one z chórem NaNowo z Warszawy.
Udział w warsztatach może wziąć każdy kto lubi śpiewać.
Nie są wymagane wielkie umiejętności, ani też znajomość nut,
wystarczą chęci i pasja. Przez cały dzień będziemy uczyć się
tradycyjnych polskich pieśni wielkopostnych zaaranżowanych
w piękny, nowoczesny sposób. Na koniec dnia zaprezentujemy to, czego się nauczyliśmy, w kościele pw. Serca Jezusowego w Tarnowie Podgórnym.
Jeśli lubisz śpiew w wielogłosie, zgłoś się do nas mailowo,
bądź telefonicznie. warsztaty@goksezam.pl, tel. 61 895 92 28.
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Chór NaNowo to grupa składająca się z dwunastu młodych wokalistów, występujących z sekcją instrumentalną. Na
co dzień są oni związani z różnymi formacjami muzycznymi
m.in. TGD, Gospel Rain czy Sienna Gospel Choir. Jak sami
o sobie mówią, różnorodność ich charakterów, połączona z pasją miłości i wyrażenia jej poprzez muzykę, stwarza przestrzeń
do realizacji artystycznych marzeń i odkrywania mocy muzyki NaNowo. Każde spotkanie z publicznością jest dla nich
świętem pełnym radości, pozostawiającym po sobie wyjątkowy ślad.
~ Karina Biała

Afisz

~ gok

Jazzowa Scena Sezamu: „Tribute to Bill Evans”
sobota, 17 lutego godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Gra o wszystko”
niedziela, 18 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Szalone filmowe wtorki: „My Little Pony”
wtorek, 20 lutego godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Grupa MoCarta - występ kabaretowy
sobota, 24 lutego godz. 20.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety wyprzedane

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Villads”
niedziela, 25 lutego godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: „Gotowi na wszystko. Exterminator”
niedziela, 25 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kaziuki 2018: występ ZPiT „Solczanie” z Litwy
sobota, 3 marca godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i ja: „Puk Puk” Teatru Chrząszcz w Trzcinie
niedziela, 4 marca godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 4 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet
sobota, 10 marca godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 11 marca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 11 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Jazzowa Scena Sezamu: Jan Nowicki i De Profundis
sobota, 17 marca godz. 19.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł
Bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.
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Międzynarodowe trio w hołdzie dla Billa Evansa

M

uzyka jednego z najwybitniejszych pianistów jazzowych w historii, Billa Evansa, będzie kolejnym tematem koncertowego spotkania na Jazzowej Scenie
Sezamu. Koncert w hołdzie temu artyście zagra międzynarodowe trio w składzie: Peter Mihelich – fortepian, Gasper Bertoncelj – perkusja i Wojciech Pulcyn – kontrabas. Muzycy ci
wspólnie stworzyli projekt „Tribute to Bill Evans”.
Peter Mihelich urodził się w Lublanie w Słowenii. Jego rodzice byli pianistami, dlatego od wczesnych lat nasiąkał muzyką i w młodym wieku zaczął się uczyć gry. Po kilku latach
studiów klasycznych zwrócił się ku muzyce jazzowej i przeniósł się do austriackiego Graz, by studiować w tamtejszej
akademii muzycznej. W 1990 roku udał się do Nowego Jorku,
gdzie miał okazję grywać jazz i funk z takimi artystami jak
Clark Terry, Jimmy Cobb, Shelia Jordan, Dusko Goykovich,
czy Annie Ross. Na koncie ma wiele płyt nagranych w USA,
Europie i Japonii.
Perkusista Gasper Beroncelj także pochodzi ze Słowenii, gdzie rozpoczął edukację muzyczną. Studiował muzykę
w Linz w Austrii, a po ukończeniu studiów przeniósł się do
Nowego Jorku. Po ośmiu latach grania w rozmaitych zespołach trafił do Tel Awiwu. W swojej dotychczasowej karierze
perkusyjne umiejętności wykorzystywał w wielu zespołach
w Europie i USA grając jazz, bluesa, country, rock, funk, R&B
oraz muzykę latynoską.
Trzecim z muzyków będzie Polak, Wojciech Pulcyn, uznany kontrabasista i muzyk sesyjny. Jest absolwentem Wydziału
Jazzu na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Współpracował z takimi artystami jak Ewa Bem, Michał Urbaniak, Michał Tokaj i Rafał Sarnecki, a także z Kapelą ze Wsi Warsza-

wa, Ogrodami Alamut i Kwartetem Bartosza Niedźwieckiego.
Stworzył inspirowany muzyką ludową i klasycznymi korzeniami projekt „Etnofonie Kurpiowskie – tribute to Szymanowski and Skierokowski”. Jego najnowsza płyta to sygnowana
własnym nazwiskiem, wydana w 2017 roku „Tribute to Charlie Haden”.
Kompozycje Billa Evansa w wykonaniu znakomitych instrumentalistów usłyszymy na Jazzowej Scenie Sezamu w sobotę, 17 lutego o godz. 18. Bilety w cenie 20 zł dostępne będą
od 2 stycznia w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku
w godz. 15-20), w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Centrum
Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20).
Sprzedaż online prowadzić będzie serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

Solczanie uświetnią Kaziuki

S

ala widowiskowa Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym pękała w szwach, występ Solczan zachwycił,
wzruszył i rozczulił. Pełnię możliwości grupa z Rejonu Solecznickiego mogła pokazać dopiero w Sali Wielkiej CK
ZAMEK. Tak było w 2008 roku. Po dekadzie Solczanie powrócą do naszej gminy, by wystąpić w nieistniejącym wówczas nowoczesnym budynku Centrum Kultury Przeźmierowo.
Koncert zapowiada się ekscytująco.
Okazja do zaproszenia zespołu z Litwy jest ta sama, co
wówczas – tradycyjne Kaziuki, czyli impreza której korzeni

doszukać się można aż 400 lat temu w Wilnie. Dziś nie tylko
na obszarze Litwy, ale i wielu miast Białorusi i Polski (Poznań, Szczecin, Białystok) odbywają się kaziukowe koncerty
i kiermasze.
Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” powstał w 1987 roku
w Solecznikach. Początkowo składał się tylko z chóru. Z biegiem lat powiększył się o kapelę i grupę taneczną. Obecnie
liczy około 60 osób w wieku od 18 do 65 lat. W dorobku grupy można doliczyć się 500 koncertów na Litwie, w Polsce,
w Niemczech, Czechach, na Białorusi i Ukrainie.
Repertuar zespołu to głównie tańce i pieśni z okolic Wileńszczyzny i różnych regionów Polski. Program obejmuje
unikalne pieśni oraz obrzędy i zwyczaje ludowe, w tym efektowne widowisko weselne i obrazek „Kiermasz kaziukowy”.
Grupa wykonuje także pieśni patriotyczne, religijne i biesiadne. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Barbara Suckiel,
choreografami są Bożenie Danele i Liliana Malinowskaja, kierownikiem kapeli – Gienadij Afansjew, a prezesem Solczan
jest Regina Sokołowicz.
Na Kaziuki z Solczanami w roli głównej zapraszamy
w sobotę, 3 marca o godz. 16 do Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk
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Kazik zaśpiewa piosenki ojca

ider zespołu Kult i legenda polskiego rocka, Kazik Staszewski, zaśpiewa w Przeźmierowie. Wystąpi w Centrum Kultury, wraz z „jedynym pięcioosobowym kwartetem w Polsce”, czyli Kwartetem ProForma. Niedawno
ukazała się ich wspólna płyta „Tata Kazika kontra Hedora”,
na której posłuchać można nowych piosenek napisanych do
wierszy Stanisława Staszewskiego.
Wspólna historia Kazika i Kwartetu ProForma sięga roku
2012. Gościnne wykonanie kilku utworów ojca podczas jednego z koncertów zespołu, przerodziło się w dłuższą współpracę.
W jej wyniku w 2015 roku ukazały się dwupłytowy koncertowy album „Wiwisekcja” i płyta DVD „Diwidisekcja”.
W maju ubiegłego roku premierę miał pierwszy studyjny album Kazika i Kwartetu ProForma, o wiele mówiącym tytule
„Tata Kazika kontra Hedora”. Jest on nawiązaniem do legendarnych płyt Kultu - „Tata Kazika” z 1993 roku i wydanego trzy lata później krążka „Tata 2”. Z tą różnicą, że wspomniane płyty zawierały piosenki Stanisława Staszewskiego
w aranżacjach grupy Kult. Tym razem Kwartet ProForma na
warsztat wziął wiersze Stanisława Staszewskiego odnalezione w rodzinnych archiwach. „Tata Kazika kontra Hedora” to
więc zestaw autorskich kompozycji. Fanów legendarnych płyt
z „Barankiem”, „Celiną”, „Balem Kreślarzy”, czy „Gwiazdą
szeryfa” zachęcić może stylistyka, wyraźnie nawiązująca do
klimatu tych nieśmiertelnych przebojów.
Kwartet ProForma, choć ostatnio koncentruje się na własnych piosenkach, warsztat aranżacyjny wyrobił sobie przez
lata grywania utworów Jacka Kaczmarskiego, Stanisława Staszewskiego, Georgesa Brassensa, Nicka Cave’a czy Toma
Waitsa. Zespół od lat tworzył autorską muzykę do wierszy
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jacka Kaczmarskiego
i Krzysztofa Gajdy.

Podczas koncertu w Centrum Kultury Przeźmierowo usłyszymy zapewne nie tylko piosenki z najnowszej płyty, ale
i utwory znane już z „Taty Kazika” i „Taty 2”. Kazik & Kwartet Pro Forma lubią zaskakiwać - do programu koncertów często przemycane są utwory z solowych płyt Kazika oraz klasyki
punk rocka i piosenki autorskiej.
W poniedziałek, 19 marca o godz. 20 na scenie Centrum
Kultury w Przeźmierowie zameldują się: Kazik Staszewski (śpiew), Przemysław Lembicz (gitara, śpiew), Piotr Lembicz (gitary), Wojciech Strzelecki (kontrabas, gitara basowa,
śpiew), Marcin Żmuda (instrumenty klawiszowe, śpiew) i Marek Wawrzyniak (perkusja). Bilety w cenie 65 zł można kupować w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz. 1620), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od
poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową
prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

Włodek Pawlik – Piano Day w Tarnowie

P

iano Day, święto muzyki fortepianowej zainicjowane zostało
w 2015 roku przez kompozytora i pianistę Nilsa Frahma. W ubiegłym
roku po raz pierwszy zagościło w Polsce: w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Święto odbywające się 88. dnia
roku, bo tyle jest klawiszy fortepianu,
w tym roku zawita także do gminy Tarnowo Podgórne. W Centrum Kultury
Przeźmierowo zagra zdobywca „muzycznego Oscara”, czyli nagrody Grammy – Włodek Pawlik.
Artysta specjalizujący się w muzyce
jazzowej, filmowej i teatralnej urodził
się w 1958 roku w Kielcach. Jest absolwentem szkół muzycznych w Warszawie i Hamburgu. Nauczał na Uniwersytecie Western Michigan oraz w ramach
International Jazz Conference w Los

Angeles. Na koncie ma 30 autorskich
płyt, występował też z wieloma znanymi muzykami, m. in. Richiem Colem,
Spike Robinsonem, Salem Nistico, Herbem Gellerem, Alexem Rielem, Johannesem Faberem, Dusko Goykoviciem,

Wolfgangiem Haffnerem, Scottem Hamiltonem, Tom Knificiem, Billym Hartem i Randym Breckerem. Współpraca
z tym ostatnim zaowocowała m. in. wyróżnionym nagrodą Grammy albumem
„Night in Calisia” nagranym z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej pod
batutą Adama Klocka.
Na koncert Włodka Pawlika GOK
„SEZAM” zaprasza w Piano Day, czyli w czwartek, 29 marca, do Centrum
Kultury Przeźmierowo. Bilety można
nabyć w miejscu imprezy (od wtorku do
piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk
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Jazzowe misterium z Janem Nowickim

N

a Jazzowej Scenie Sezamu tym razem wydarzenie
wyjątkowe. Wystąpi popularny aktor Jan Nowicki
i zespół De Profundis, którzy wspólnie przygotowali
program „Droga Krzyżowa. Muzyczne obrazy i impresje” do
tekstów ks. Jana Twardowskiego.

Misterium, oparte o teksty księdza-poety i docenione przez
samego św. Jana Pawła II, wprowadzi widzów w nastrój skupienia i uwagi, tak charakterystyczny dla Wielkiego Postu.
Oprócz recytującego wiersze Jana Nowickiego na scenie pojawią się: Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe, programowanie), Marek Stryszowski (saksofony, flet prosty, śpiew),
oraz Tomasz Kudyk (trąbka), który tworzą trio De Profundis.
Widowisko stworzone według pomysłu Marka Stryszowskiego po raz pierwszy zaprezentowane zostało w podziemnej
kaplicy św. Kingi w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce. Artyści od kilkunastu lat wykonują je w okresie wielkopostnym.
Występowali w wielu miastach Polski, ale i w Anglii, Hiszpanii, USA i Kanadzie.
Bilety na koncert, który odbędzie się w sobotę, 17 marca,
wyjątkowo o godz. 19.30 kosztują 20 zł. Można je kupować
w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 1520), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15), w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku
do piątku w godz. 16-20) oraz internetowo – w serwisie Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

Kaczka i Mamut wystąpią dla dzieci

W

popularnym cyklu spektakli dla dzieci „Mama,
tata, teatr i ja” tym razem gościć będziemy Teatr
Chrząszcz w Trzcinie. Pochodząca z Rabki-Zdroju
grupa zaprezentuje spektakl „Puk Puk”.
Jak czytamy na stronie teatru, jest on krótką instrukcją zawierania przyjaźni. Porusza temat wiary w marzenia i dążenia
do ich spełnienia. Motywem przewodnim jest też słuchanie,
wydawanie i reagowanie na „dziwne” dźwięki. Dzięki zastosowaniu prostych środków wyrazu, przedstawienie może
być pomostem między spektaklami dla młodszych i starszych
dzieci.
Głównymi bohaterami są pocieszna Kaczka i strachliwy
Mamut. Kaczka marzy, by polecieć na chmurę, jej przyjaciel
natomiast boi się, o siebie i o nią. Kaczka najpierw działa,
a później myśli, a Mamut odwrotnie. Na tytułowe „Puk puk”
Kaczka reaguje pytaniem „kto tam?”, a Mamut szuka bez-
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piecznego schronienia. Co wyniknie ze znajomości zwierząt
o tak różnych postawach życiowych? Sporo zabawnych sytuacji i niespodziewanych zwrotów akcji.
Spektakl wyreżyserowała Marta Skrocka i Cezary Skrocki, za choreografię odpowiada Aneta Worwa, za scenografię
– Marta Skrocka, a na scenie zobaczymy Anetę Gierat i Cezarego Skrockiego oraz ich pluszowo-lalkowych bohaterów.
Na przedstawienie, które odbędzie się w niedzielę, 4 marca
o 12.30 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Bilety w cenie 10 zł dla dzieci
i 1 zł dla ich opiekunów można kupować w miejscu imprezy
(od poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 1620). Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk
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Szósty koncert dla Pań

M

łodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne co roku obdarowuje mieszkanki naszej gminy specjalnymi upominkami. Są nimi najpiękniejsze piosenki filmowe,
musicalowe i operetkowe w wykonaniu młodych
muzyków i zaproszonych gości.
Koncert orkiestry pod dyrekcją Pawła Joksa dla
kobiet odbędzie się już po raz szósty. Pierwszy odbył się jeszcze w szkole w Baranowie, a w ostatnich latach grupa działająca w GOK „SEZAM” zapraszała do Centrum Kultury Przeźmierowo. Wśród
zaproszonych są oczywiście nie tylko przedstawicielki płci pięknej, ale także ich przyjaciele, mężowie i synowie. Wszyscy będą mogli wysłuchać
skrywanego w tajemnicy programu, który przygotowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo
Podgórne.
Na koniec na widzów czekać będzie słodka niespodzianka od pani sołtys.

Wstęp na koncert, który odbędzie się w sobotę, 10 marca o godz.
17, jest wolny.
~ Jarek Krawczyk

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Kolejne spotkanie
z cyklu „Spotkania z…”
S
amorząd liceum kontynuuje działania swoich poprzedników, organizujących cykl wydarzeń pod hasłem „Spotkanie z….”, w ramach których do naszej szkoły zaproszenie przyjęli między innymi Waldy Dzikowski i Piotr Reiss.
Kolejnym gościem w ramach powyższego cyklu był dr hab.
Krzysztof Podemski, prof. UAM, kierownik Zakładu Metod
i Technik Badań Socjologicznych, który wygłosił wykład dotyczący kontaktów międzykulturowych i stosunku Polaków
do Innych w epoce globalizacji. Nasz gość w interesujący sposób opowiedział o obcokrajowcach funkcjonujących w naszym
społeczeństwie, o zmianach ich struktury i liczebności na przestrzeni lat oraz o tym, czy i w jaki sposób tolerancyjni są Polacy. Ponadto poruszył kwestie dotyczące rasizmu, stosunku do
osób o odmiennej orientacji seksualnej. Wykładowca zwrócił
też uwagę na tendencje, pojawiające się w dzisiejszych czasach
do odrzucania osób, które różnią się pod względem wyznania,
koloru skóry, religii, poglądów i przekonań. W rzeczywistości
jednak niczym się one nie wyróżniają. - Nie rozumiem dyskryminacji panującej na świecie. Powinniśmy traktować innych
z szacunkiem i tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Nietolerancja wynika moim zdaniem z cały czas utrzymujących się
w społeczeństwie stereotypów, a także nieufności, podejrzliwości – powiedział prof. Podemski.
Warto pamiętać, że dobro, które dajemy, wraca do nas. Nie
możemy spodziewać się szacunku od osób, które źle traktujemy. Najważniejsze powinno być poczucie, że robimy coś do-

dr hab. Krzysztof Podemski
brego i żyjemy w zgodzie zarówno ze swoim sumieniem, jak
i z innymi. Warto się zatem zastanowić nad swoim stosunkiem
do innych. Myślę, że na wzbudzeniu takiej refleksji zależało
dr. hab. Krzysztofowi Podemskiemu.

~ Alina Stephan-Śmidoda

opiekun SU
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Przedszkole Leśne Skrzaty Przeźmierowo

Występy dla Babci i Dziadka

T

rochę się boimy trochę się wstydzimy, pomachajcie
do nas, to się ośmielimy – maluchy z Przedszkola Leśne Skrzaty występowały po raz pierwszy przed ważnymi gośćmi, jakimi są dziadkowie. Dzieci z grupy Krasnale
przygotowały występ, w którym przeistoczyły się w bałwanki
i śnieżynki i zaprezentowały swój talent muzyczno–taneczny,
a dzieci z grupy Wróbelki na powitanie wystąpiły z kolorowymi chustami włączając dziadków do wspólnej zabawy, a potem zaśpiewały piękne piosenki o babci i dziadku.

Po części artystycznej wnuki podarowały swoim dziadkom lampiony oraz swoje portrety na tle pięknego serca, które same udekorowały. Radość dzieci i dziadków była w tym
dniu najważniejsza.



~ Sylwia Woźniak

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Erasmus+: gość z Ravensburga

O

d 15 stycznia gościmy w naszym przedszkolu studenta pedagogiki Kiliana Katteina. Student z Niemiec wybrał Przedszkole „Małych Odkrywców” na
miejsce, w którym odbędzie 3-miesięczne praktyki z zakresu

Kilian Kattein w grupie Wiewiórek grający muzykę
klasyczną na gitarze
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pedagogiki. Kilian jest uczniem Institut fur Soziale Berufe
w Ravensburgu. Zakres praktyk obejmuje: wykorzystywanie
zdobytej wiedzy w zakresie metodyki wykonywania typowych zadań placówki, aktywne uczestniczenie w zajęciach
wychowawczo-dydaktycznych, obserwowanie i hospitowanie zajęć, zapoznanie z metodami stosowanymi w różnych
sferach działalności pedagogicznej placówki, przygotowanie
do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych, nauka języka polskiego na poziomie umożliwiającym
przeprowadzenie samodzielnie zajęć w obecności opiekuna
praktyk z Niemiec.
Cieszymy się bardzo z pobytu naszego gościa, który okazał
się niezwykle sympatycznym młodym człowiekiem. Z drugiej strony jest to wyzwanie dla całego grona pedagogicznego, którego zadaniem jest przybliżyć Kilianowi specyfikę
pracy z dziećmi oraz rzetelnie przygotować do wykonywania zawodu. W związku z tym, każdy nauczyciel prowadzi
z praktykantem indywidualne lekcje polskiego. A na razie
porozumiewamy się po angielsku i niemiecku. Dzieci również uczą języka polskiego w trakcie zabaw i zajęć, w których Kilian uczestniczy. Oprócz naszego przedszkola pokażemy naszemu gościowi ciekawe miejsca w Gminie Tarnowo
Podgórne oraz w Poznaniu. Mamy nadzieję, że pozostawimy
po sobie dobre wspomnienia.


~ Renata Włodarczak

~ edukacja
Przedszkole w Sadach

Piracka wyprawa

W

Przedszkolu Bajkowy Świat w Sadach miał miejsce
wspaniały piracki bal charytatywny na rzecz małego wojownika Franka – syna jednej z nauczycielek. 3 lutego w morskiej scenerii odbyła się prawdziwa piracka
animacja, zabawy plastyczne, tańce oraz iście piracki poczęstunek w przygotowanej na tę okoliczność tawernie. Pozyskani sponsorzy oraz rodzice naszych przedszkolaków dołożyli
starań, by na loterii fantowej pojawiły się niezwykłe nagrody.
Dobre serca i chęć pomocy sprawiły, iż z biletów wstępu, losów oraz dobrowolnych datków udało nam się uzbierać prawie
11 tys. zł. Zaledwie trzy godziny, a zmieniły tak wiele…
Czas pełen wzruszeń i podziękowań najlepiej oddadzą słowa piosenki zaśpiewanej na zakończenie balu: „Żyj z całych
sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam…”. Niebawem
rozpocznie działalność Fundacja „Bajkowa Parasolka”, dzia-

łająca pod patronatem naszego przedszkola, która zadba, by
Frankowi i innym potrzebującym dzieciom nigdy nie zabrakło pieniędzy na rehabilitację.

~ Przedszkole w Sadach

Przedszkole Publiczne Bajkowy Świat w Sadach, ul. Kobylnicka 10C

DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

S

17 lutego 2018 r. w godz. 10.00 – 12.00

erdecznie zapraszamy rodziców wraz ze swymi pociechami. W programie gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, tańce, zwiedzanie przedszkola. Przedszkole Bajkowy Świat rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2015 roku
z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie zostało oparte na wnikliwej
obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawania. Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę. W przedszkolu
dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia.
Podstawy naszego myślenia o dziecku:
- dzieci uczą się lepiej, a ich osobowość rozwija się harmonij- dziecko jest naszym największym dobrem,
nie, gdy ich edukacja przebiega swobodniej, w sposób mniej
- najważniejsza dla dziecka jest zdrowa, bezpieczna, oparta na
rygorystyczny i pospieszny,
zaufaniu więź,
- dziecko jest autonomiczną jednostką, z własnymi pragnie- dzieci mają swoje unikatowe potrzeby i możliwości, a naniami, temperamentem i predyspozycjami,
szym zadaniem jest organizowanie zrównoważonych wa- d zieci w równym stopniu potrzebują wolności, jak też bezrunków do ich rozwoju,
piecznych granic, potrzebują „przyjaznego przewodnictwa”.
- małe dzieci rozwijają się i uczą w inny sposób niż dorośli,
a proces uczenia się małego dziecka trwa nieustannie,
WZP.6721.7.2018
(WZP.6721.9.2016)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ul. Kobylnickiej, Azaliowej i Lotosowej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 marca
2018 r. do 3 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska 115 - budynek A, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego odbędzie się 19 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23
kwietnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Zacni Goście

W

piątek, 26 stycznia, odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście zjawili się w licznym gronie. Dzieci pod
kierunkiem swoich wychowawców przygotowały uroczystość
w pięknie udekorowanej sali. Przedstawiły program artystyczny bogaty w wiersze, piosenki, a wszystko przeplatane tańcem.
Dziadkowie podziwiali swoje wnuczęta, spędzając czas
przy kawie i ciastku. Po uroczystości uczniowie zaprosili
swoich Dziadków na zwiedzanie szkoły oraz sal, w których
się uczą. Tam czekały upominki przygotowane przez dzieci.
Zacni goście byli zachwyceni, a i oznak wzruszenia nie brakowało.
~ Anna Konik-Świec
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Od niepodległości do wolności

31

stycznia w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie odbył się szkolny
przegląd piosenki patriotycznej i żołnierskiej „Od
niepodległości do wolności”. Honorowym gościem był Wójt
Tadeusz Czajka. W ten sposób zainaugurowaliśmy cykl naszych tegorocznych działań dotyczący dwóch ważnych dat:
100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Słuchaliśmy piosenek z czasów
II wojny światowej, pieśni konspiracyjnych, żołnierskich, pieśni
śpiewanych przez internowanych
w stanie wojennym i piosenek młodzieżowych z inscenizacjami w tle.
– Pięknie przygotowane przedstawienia, imponujące charakteryzacje i świetne wykonanie – te słowa przekazane przez Wójta
oddają atmosferę uroczystości.
Dyrektor Aleksandra Kolendo podziękowała wychowawcom
i uczniom za zaangażowanie, a nauczycielom historii za piękną
lekcję patriotyzmu.
Przed nami kolejne działania związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, o których będą nam przypominać
kartki kalendarza „ Wolność liczy się w każdym wieku” wydanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Organizatorzy:
~Halina Taciak, Katarzyna Witaszek, Maciej Podstawski

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Występ dla Babć i Dziadków
J
asełka od wieków wpisane są w polską tradycję. W tym
roku w naszej szkole po raz pierwszy wystawione zostały przez uczniów klasy 0a i 0b. Podczas premiery nie
nie zabrakło Dyrektor Haliny Topolewskiej, proboszcza Adama Prozorowskiego, nauczycieli, kolegów i koleżanek z klas
pierwszych oraz – najważniejszych widzów dla najmłodszych
– rodziców, którzy ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. Ten sam
program artystyczny przedstawiliśmy Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta. A że Dziadkowie to najbardziej wdzięczni
widzowie oklaskom nie było końca. 
~ sp2tp
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Tajemnicze Ozoboty

K

lasy pierwsze poznają tajniki kodowania
i programowania z zastosowaniem Ozobotów. Ozoboty to maleńkie, okrągłe jak piłeczki do tenisa stołowego, roboty, które zabierają dzieci
w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania
problemów i pracy grupowej. Ozoboty jeżdżą po wyznaczonym torze za pomocą kolorowych kodów narysowanych na kartce papieru i świecą zmieniającą się
barwą, w zależności od kolorystyki podłoża. Wystarczą 4 kolorowe flamastry i już możemy programować
naszego robota. Uczniowie od najmłodszych lat mogą
programować bez znajomości skomplikowanych algorytmów. Zajęcia z ozobotami są niezwykle ciekawe
i wzbudzające wiele pozytywnych emocji.
~ Beata Dziamska-Gabryś

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Edukacja przez szachy

W

e wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Edukacja przez szachy”. Uczestniczą w nim
wszyscy uczniowie klas pierwsze, ucząc się zasad tej niezwykle ciekawej gry raz w tygodniu. O zaletach gry
w szachy nie trzeba chyba nikogo przekonywać. NajprawdoWZP.6721.4.2018
(WZP.6721.3.2015)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku,
w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część „C”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca
2018 r. do 29 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu, ul. Poznańska
115 - budynek A, pokój 13.

podobniej wymyślono ją w Persji w VI wieku. Gra ma bardzo
wiele zalet: rozwija pamięć, uczy koncentracji, pobudza kreatywność, rozwija logiczne myślenie. Młodzi szachiści uczą
się cierpliwości, przyjmować sukcesy i porażki, szanować
przeciwnika, grać „fair play” ,czyli wpływa na ogólny rozwój
osobowości.
W pierwszym semestrze dzieci poznały wszystkie bierki
oraz podstawowe zasady gry w szachy. Nauczyciele wprowadzali je, korzystając z form i metod dostosowanych do wieku dzieci, np. rymowanek, kolorowanek, zabaw ruchowych,
odpowiednich podręczników. Naukę ułatwiają demonstracyjne tablice magnetyczne oraz turniejowe zestawy szachów.
Obecnie uczniowie rozgrywają już pierwsze partie. Wybitny
szachista Kasparow powiedział: – Szachy to narzędzie, które
poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci.
Zachęcamy do nauki gry w szachy, by rozwijać inteligencję naszych dzieci.
 ~ Lidia Adydan, Aleksandra Dutkiewicz, Mariola Zimna
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego odbędzie się 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 - oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19
kwietnia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Uczniowskie rządy

C

zęsto spotykamy się ze zdaniem, że wokół nas nic się
nie dzieje, że jest nudno. Komentujemy wydarzenia,
siedząc wygodnie w fotelu lub przy herbacie, czekając,
aż ktoś za nas wszystko zrobi.
Są jednak tacy, którzy podejmują się zmiany otoczenia
świata i biorą sprawy w swoje ręce. Przykładem takich osób
jest Stanisław Garstecki. Dla nas Stasiu, absolwent naszej
szkoły, aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne.
Chcąc promować taką postawę wśród naszych uczniów
postanowiliśmy zorganizować spotkanie przedstawicieli
społeczności szkolnej z ich starszym kolegą. Stasiu pełnił
funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole, w szkolną działalność samorządową włączał się
również na kolejnych szczeblach swojej edukacji. W naszej
szkole wraz z kolegami zainicjował m. in. konkurs talentów.
Stasiu przekonywał nas, że niezależnie, kim jesteśmy, możemy wpływać na to, co dzieje się w szkole i w jej otoczeniu.
Od prostych spraw porządkowych, że np. brakuje lustra w łazienkach, po organizację konkursów i imprez szkolnych. Dowiedzieliśmy się, że podejmowanie różnych działań nie jest
trudne, jednak wymaga zaangażowania ze strony uczniów.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, np. jak łączył naukę
z pasją i działalnością społeczną (Stasiu jeździł na gokartach
i brał udział w zawodach). Czy lubił zadania domowe? Opowiedział, czym jest Młodzieżowa Rada Gminy, kto może
w niej działać, i że uczniowie również mogą zgłaszać swoje
pomysły do realizacji. Jednym z takich pomysłów było posadzenie większej ilości drzew w naszej okolicy. Kto wie,
może wkrótce połączymy siły w tym działaniu.
Kontynuując inicjatywę Stasia sprzed kilku lat, w kalendarz imprez szkolnych już na stałe wpisaliśmy Ukryty Talent. Eliminacje do konkursu mamy już za sobą. Jury wkrótce
ogłosi, kto zakwalifikował się do finału, który odbędzie się
w marcu. Dla uczniów konkurs to ważne wydarzenie. Wszyscy starają się wypaść jak najlepiej. Wśród prezentacji są występy wokalne, instrumentalne, akrobatyczne. Co się będzie
działo w finale…
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym zaprosiło nas do udziału w warsztatach przygotowujących do debaty
oksfordzkiej, której tematem przewodnim jest samorządność.
Z wielką radością odpowiedzieliśmy na zaproszenie. Po teoretycznym wprowadzeniu przystąpiliśmy do przygotowania
się do debaty. Przewodnicząca naszego szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Dominika Żeglarska pełniła rolę pierwszego mówcy po stronie opozycji. Warsztaty były dla nas
ciekawym doświadczeniem z zakresu samorządności oraz
umiejętności prowadzenia dyskusji.

~ Iwona Kuźniarek, Monika Janiec

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Konkursy matematyczne na półmetku

W

pierwszym semestrze w Szkole Podstawowej
w Przeźmierowie odbyło się wiele konkursów matematycznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wielu naszych uczniów uzyskało wspaniałe
wyniki, a największym sukcesem było zakwalifikowanie się
do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 12 stycznia

Szkoła Podstawowa w Baranowie

uczniowie zmagali się z zadaniami w etapie szkolnym tego
konkursu. Miło nam poinformować, że do dalszego etapu zakwalifikował się Mateusz Banaszak z klasy VII c.
Wszystkim uczestnikom matematycznych konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

~ Zespół organizatorów konkursów matematycznych

Człowiek człowiekowi człowiekiem...

Z

ima to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych. Z myślą o nich trzy klasy naszej szkoły: 4a, 5a
i 7d przystąpiły do projektu realizowanego wspólnie
z przedstawicielami poznańskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. 15
stycznia odwiedziły nas trzy studentki, Ania, Ola i Marta,
i razem z nimi każda klasa przygotowywała kanapki na potrzeby bezdomnych. Uczniowie sami przynieśli różne produkty, w tym także jogurty, dziarsko je szykowali i pakowali.
Za sprawą wolontariuszek tego samego ranka gotowe śniadanie trafiło do jadłodajni Caritas w Poznaniu.
Pięknie dziękujemy za pomoc naszym uczniom, a ich rodzicom za zaopatrzenie w artykuły spożywcze.
~ Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”
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Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

Tydzień Dobrego Słowa

N

a przełomie stycznia i lutego Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku zamieniła
się w krainę prawdziwej radości.
Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Tygodniu Dobrego Słowa. To czas, który pozwala nam odstresować
się po trudach pierwszego półrocza. W każdym dniu zaplanowaliśmy kilka życzliwych działań:
„Słowa, które niosą radość” – każda klasa otrzymała kolorowe motyle, na których wpisaliśmy miłe słowa, którymi powinniśmy zwracać się do siebie na co dzień. Już pierwszego
dnia olbrzymia tablica na pierwszym piętrze szkoły zaroiła się
od różnobarwnych motyli, które na skrzydłach niosły dobre myśli i pozdrowienia.
Przez cały tydzień działał także „Kurier Dobrego Słowa”,
czyli skrzynka pocztowa, z której ktoś niepostrzeżenie (prawdopodobnie byli to uczniowie kl. 5, ale tego dokładnie nie wiemy) zabierał nasze tajne listy i doręczał do adresatów.
W kolejnych dniach oglądaliśmy filmy „Duże sprawy w małych głowach” i „Dobro powraca niespodziewanie”. Następnie,
na kartach zatytułowanych „Weź ze sobą dobre słowo i podaj
dalej” umieszczaliśmy słowa i zwroty, które powinny wywołać
u kogoś dobry humor i uśmiech. Najmłodsze dzieci przygotowały natomiast śmieszne buźki, serduszka i słoneczka.
Kolejny dzień poświęcony był akcji „ Starsi dla młodszych”.
W rolę lektorów wcielili się uczniowie klas piątych, szóstych
i siódmych, którzy czytając najmłodszym baśń „Pani Zima” starali się pokazać, że dobro, które damy z siebie – zawsze zostanie
nagrodzone!
Niewątpliwie najważniejszą sprawą, którą zajęliśmy się w ramach Tygodnia Dobrego Słowa była „Marzycielska Poczta”. To

ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Listy dodają dzieciom
siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy. Wykonywaliśmy w tym roku kartki dla
Natalki i każdy z nas do tej właśnie akcji przygotował się CAŁYM SERCEM!!!
W piątek wszystkie klasy zgromadziły się na szkolnym boisku i wspólnie wypuściły w świat BALONY DOBRYCH ZYCZEŃ. Balony z życzeniami w środku wzbiły się ponad ziemię
i… odleciały. Nam pozostaje tylko nadzieja, że radość i życzliwość płynąca ze Szkoły w Lusówku – dotrze nawet w najbardziej odległe zakątki Polski! 
~ Uczennice klasy 7

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Rekordowy 26 finał WOŚP w naszej szkole

Z

dumą możemy obwieścić, iż szkolny rekord
w zbiórce pieniędzy poszedł w ślady rekordu
ogólnopolskiego. 78 wolontariuszy z naszej
szkoły uzbierało kwotę 44.891,41 zł oraz 20₤, 20€, 5$
i wyroby ze złota. Jeszcze nigdy wcześniej ich puszki
nie obejmowały takich sum. Przemarznięci, zmęczeni i obarczeni wyjątkowo ciężkimi puszkami, docierali pod wieczór po całym dniu kwestowania do sztabu
głównego w Tarnowie Podgórnym. Trzynaście osób
zgromadziło ponad 1 000 zł. Najskuteczniejszym wolontariuszem okazał się Jakub Ptak (1 617 zł!), a tuż
za nim uplasowały się Aleksandra Wenzel i Dominika
Kokoszko. Wszyscy kwestujący spisali się fenomenalnie. Brawo My! Brawo Jurek Owsiak!





~ Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu
„Pomocna Dłoń”
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Ostatnie dni to dużo sportowych emocji
(wystąpili w niej zawodnicy urodzeni w 2008, 2009 a nawet
w 2010 roku!).
Ale to nie koniec sportowych wrażeń! Na specjalne zaproszenie naszą Szkołę odwiedził wielki mistrz lekkoatletyki, znakomity sprinter Marian Woronin. Pierwszy biegacz
o białym kolorze skóry, który w biegu na 100 m uzyskał
czas poniżej 10 sekund. Gość chętnie przybliżył zgromadzonym uczniom historię rozpoczęcia swojej kariery sportowej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jak wygląda trening biegacza. Marian Woronin opowiedział także
kilka anegdot ze swojej wieloletniej przygody sportowej.
Sportowiec musiał też stawić czoła pytaniom przygotowanym przez uczniów i trzeba przyznać, że poradził sobie z tym zadaniem w mistrzowskim stylu. Na koniec gość
przekazał w prezencie dla Szkoły cebulki tulipanów nazwanych jego nazwiskiem, aby wiosną ozdobiły szkolny ogródek. Dziękujemy za wizytę!

~ Anna Dudniczek

W

sobotę, 20 stycznia, już po raz ósmy, przy współpracy z sekcją piłki nożnej GKS Tarnovia, odbył
się halowy turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne „Tarnovia Gool Cup”. W rozgrywkach
rywalizowało między sobą osiem drużyn, złożonych głównie
z zawodników urodzonych w 2007 roku. Najlepszą drużyną
okazał się zespół GKS Tarnovia, prowadzony przez trenerów Marcina i Kacpra Kikutów. Drugie miejsce zajęli chłopcy z Akademii Reissa, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się drużyna Orlika Kaźmierz. Reprezentacja
Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła siódme miejsce, jednak warto zauważyć, że była to najmłodsza drużyna w rozgrywkach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Czek dla Stefci
J
uż kolejny rok w naszej szkole
trwa akcja zbierania nakrętek plastikowych, z której zysk jest przeznaczony na rehabilitacje osoby niepełnosprawnej. Obecnie mamy pod swoją
pieczą malutką 3-letnią Stefcię. Dzięki
zbiórce nakrętek i wpłatom rodziców
naszych uczniów udało się uzyskać
kwotę 2 500 złotych. Pieniądze zostały
wpłacone na konto Fundacji, która ma
Stefcię pod opieką, a symboliczny czek
został wręczony jej rodzicom podczas
Jasełek w naszej szkole.
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Drzwi otwarte
W

środę, 24 stycznia, nasza szkoła otworzyła swoje
podwoje dla uczniów z Tarnowa Podgórnego i okolic. Tegoroczne „Drzwi Otwarte” odbyły się pod
hasłem „Złap pociąg do wiedzy”.
Liczne grupy odwiedzających witali „Konduktorzy” pełniący
funkcje przewodników: oprowadzali dzieci i młodzież oraz ich
rodziców po całej szkole. Przygotowano 12 stacji, na których
można było zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Były doświadczenia fizyczno-chemiczne, zadania i łamigłówki, układanki Origami, krzyżówki, czary, programowanie, gry
komputerowe oraz wiele nauki poprzez zabawę. Za zaliczone
konkurencje goście zbierali punkty, które wymieniali na nagrody. Ze szczególnym zainteresowaniem rodzice oglądali nowe
skrzydło szkoły, gdzie mieszczą się sale edukacji wczesnoszkolnej. Obok świetlicy na zwiedzających czekała ciuchcia parowa
wykonana przez uczniów kl. II gimnazjum, przy której można
było zrobić sobie zdjęcie. W sali gimnastycznej przygotowano

tor przeszkód, a na koniec, w auli szkoły, zwiedzający mogli
odpocząć w zorganizowanej tam kawiarence serwującej kawę,
herbatę, soki i domowe ciasto. Goście bardzo chętnie uczestniczyli w proponowanych im zajęciach i zabawach i bardzo też
chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o naszej szkole. Rozmowom z nauczycielami i dyrekcją szkoły nie było końca.

~ Jolanta Siwczak

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Przeczytałeś? – Namaluj! W świecie motoryzacji

i... w parku trampolin

W
P

raca Dominiki Marciniak została wyróżniona w konkursie plastycznym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Koordynatorem konkursu na etapie szkolnym była Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym,
a ogłoszenie wyników miało miejsce w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy! 
~AD

piątek, 19 stycznia uczniowie kl. 6b i 6c, wraz
z opiekunami wybrali się do zaawansowanego
technicznie Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB. Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się, co zrobić, by samochód stał się bardziej przyjazny dla środowiska oraz poznali konsekwencje, jakie może
nieść za sobą chwila beztroski lub nieuwagi podczas jazdy.
Szóstoklasiści mieli okazję skorzystać z symulatorów, które pokazały, jak reaguje nasze ciało podczas zderzenia. Podsumowaniem spotkania było szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
Ostatnim punktem wycieczki był Energi Super Park w poznańskiej Galerii Pestka. To doskonałe miejsce na aktywne spędzenie
czasu, które gwarantuje mnóstwo emocji i zabawy, połączonych
z rozwojem fizycznym. Uczniowie mogli uwolnić swoją energię
na trampolinach, skorzystać z basenu z gąbkami czy wieży do
skoków. Czas spędzony w Centrum, jak i w parku trampolin dostarczył uczniom niezapomnianych wrażeń. ~ Anna Dudniczek

Przygotowania

S

ezon kolarski 2018 zbliża się wielkimi krokami. W ramach przygotowań kolarze KK Tarnovia wzięli udział
w zgrupowaniu w Przesiece koło Karpacza. Przez 10 dni, dwa
razy dziennie, Adrian Mrówka, Dawid Burczak, Wojciech Bystrzycki, Jan Łamaszewski, Kamil Kordus i Mateusz Kostański trenowali wytrzymałość pod okiem trenera Piotra Brońskiego. Dodatkowo treningi wzbogacone były o narty biegowe
i siłownię.
~ Ania Lis
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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W

II Bal Sportowca

piątek, 26 stycznia, uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym,
podobnie jak w roku ubiegłym odwiedzili znani sportowcy. Blisko rok temu młodzież odwiedzili olimpijczycy: Artur Partyka i Robert Maćkowiak. Wychodząc
naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu młodzieży, tym razem byli to Marian Woronin i Robert Maćkowiak, medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy,
rekordziści Polski. Opowiedzieli o swojej sportowej drodze, o sukcesach i porażkach, a także o tym dlaczego warto
uprawiać sport…. Poprowadzili też dla grupy uczniów zajęcia w-f, przybliżając specyfikę „królowej sportu”.
27 stycznia w klubie fitness Piwnica Pod Termami (Tarnowskie Termy) odbył się Trening z Mistrzem, podczas
którego można było wylać trochę potu w towarzystwie Mi-

Estradową gwiazdą wieczoru był Kabaret Zachodni

W
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Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za wsparcie.
~ Aleksandra Łuszczak, GKS TARNOVIA

Czekając na wiosnę

raz z nowym rokiem zawodnicy GKS Tarnovia
rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej IV
ligi północnej , do której przygotowuje ich Zbigniew Zakrzewski. W planach znalazły się jak na razie trzy
mecze kontrolne, z których dwa zostały już rozegrane: z TPS
Winogrady (3:1 wygrana) oraz Syrena Zbąszynek (4:1 wygrana). Kolejne spotkanie zostanie rozegrane w Poznaniu
z Kotwicą Kornik. W klubie testowani są nowi zawodnicy,
którzy mogą wzmocnić drużynę w nadchodzącej rundzie.
Potwierdzony do gry w naszym klubie został Jakub Smura,
wcześniej najlepszy zawodnik Gromu Plewiska.



strzów Sportu, medalistów IO i MŚ – Anety Koniecznej,
Mariana Woronina, oraz Roberta Maćkowiaka.
Ukoronowaniem wizyty znanych sportowców na terenie
Gminy był wszystkim już nam dobrze znany charytatywny II Bal Sportowca, organizowany przez GKS TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE. Bal odbył się w sobotę, 27
stycznia, w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Estradową gwiazdą wieczoru był Kabaret Zachodni. Na balu gościliśmy sławy polskiego sportu: Mariana Woronina, Anetę
Konieczną i Roberta Maćkowiaka. Byli też z nami byli piłkarze Lecha Poznań: Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski, Błażej Telichowski. Podobnie jak w roku ubiegłym
bawiliśmy się przy muzyce zespołu The Quest, a bal poprowadził znany redaktor sportowy Grzegorz Hałasik.
Na I balu sportowca zbieraliśmy fundusze na pomoc w rehabilitacji Wojtka Szewczyka – zawodnika sekcji piłki nożnej GKS Tarnovia, który w 2015 r. uległ bardzo poważnemu
wypadkowi. Dzięki hojnemu sercu uczestników uzbieraliśmy wtedy niebagatelną kwotę kilkunastu tysięcy złotych.
Podczas tegorocznego balu zbieraliśmy fundusze na pomoc w rehabilitacji Krzysztofa Bartosika – wieloletniego
radnego Gminy Tarnowo Podgórne, wielkiego przyjaciela
naszego klubu, który w kwietniu ubiegłego roku miał bardzo ciężki udar krwotoczny. Przez 6 tygodni przebywał na
oddziale intensywnej opieki, w tym 2 tygodnie w śpiączce farmakologicznej. Ma niedowład prawej strony i problemy z mową. W tej chwili bardzo powoli dochodzi do zdrowia, ale cały czas jest rehabilitowany. Udało nam się zebrać
kwotę 4 001 zł! Dodatkowo zebraliśmy fundusze w wysokości 5 500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego do pomiaru szybkości dla najmłodszych zawodników
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ Aleksandra Łuszczak, GKS Tarnovia
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Zwycięstwo Juniora Młodszego GKS

W

dniach 26-28 stycznia drużyna GKS Tarnovia rocznik
2002 i 2003 wsparta kilkoma zawodnikami z rocznika 2001 brała
udział w międzywojewódzkim turnieju
piłki nożnej 11-osobowej w Słubicach

o nazwie Colloseum Cup. Turniej rozgrywany był w kategorii wiekowej B1
(01/02), czyli zgodnej z tą w której zespół GKS występuje na co dzień w lidze WZPN. W rozgrywkach udział brało
5 drużyn: Orzeł Kawęczyn, KS IV LO

OZPN Piotrków Trybunalski, Celuloza Kostrzyn nad Odrą, Polonia Słubice
oraz GKS Tarnovia. Mecze rozgrywane
były systemem każdy z każdym.
Turniej zakończył się sukcesem drużyny z Tarnowa Podgórnego – 4 zwycięstwami i wygraniem całego turnieju:
4:0 z Kostrzynem, 3:2 z Piotrkowem
Trybunalskim, 2:0 Kawęczynem oraz
10:3 ze Słubicami. Ponadto nasz bramkarz Tymoteusz Czerwinski został wyróżniony tytułem Bramkarza Turnieju.
– Zespół GKS pokazał się z dobrej
strony pod kątem organizacji gry oraz
podejścia mentalnego – stwierdził Trener Adrian Urbanowski. Dla zawodników było to cenne doświadczenie,
które z pewnością wykorzystają na
międzywojewódzkich boiskach.
Projekt współfinansowany przez
Gminę Tarnowo Podgórne
 ~ Aleksandra Łuszczak, GKS Tarnovia

Puchar Starosty

C

zwartymi kręglarskimi zawodami rozgrywanym w ramach Grand Prix Polski był II turniej o Puchar Starosty
Szamotuł, który odbył się w terminie 24-28 stycznia
w Sierakowie. Do rywalizacji przystąpiło ponad sto zawodniczek i zawodników. W kategorii młodziczek z OSiR Vector trzecie, czwarte i piąte miejsce zajęły: Marta Stachowiak,
Iwona Dziamska i Zuzanna Kucz. Wśród młodzików drugie
miejsce zajął Krzysztof Bartkowiak, a trzecie Artur Dziamski.
Miejsca na podium i tuż za w kat. junior młodszy zajęli: Jakub Cwojdziński – drugie, Tomasz Byliński – trzecie i Jędrzej
Dmowski – czwarte. 
~ Ania Lis

Kręglarski Turniej

T

egoroczny Sołecki Turniej Kręglarski wygrał Bernard
Broński z Tarnowa Podgórnego. Jego piąta edycja odbyła się 21 stycznia w kręgielni Vector. Drugie miejsce
zajęła Justyna Witkowiak, reprezentująca sołectwo Lusówko,
a trzecie Kordian Kucharski z Lusowa. Miejsce tuż za podium
zajęli Piotr Kowalak (Sady) i Maciej Kozłowski (Tarnowo
Podgórne).
W zawodach wystartowali również reprezentanci sołectw:
Baranowo, Batorowo, Przeźmierowo oraz Rumianek. W klasyfikacji ogólnej XIV edycji Rankingu Sołectw po pięciu konkurencjach pierwsze miejsce zajmuje Tarnowo Podgórne (72
pkt.). Drugie jest Sołectwo Baranowo (66), a trzecie Lusowo
(62).
Miejsca 4-13 zajmują kolejno: Sady (59), Przeźmierowo
(58), Lusówko (57), Rumianek (37), Batorowo (28), Sierosław (21), Chyby (15), Ceradz Kościelny (14), Jankowice (10)
i Kokoszczyn (8).
~ Ania Lis
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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D

Stypendia sportowe 2018

wudziestu trzem osobom Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne
przyznał stypendia sportowe na
2018 r. Za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2017 r.
z otrzymali je badmintoniści z UKS Baranowo i UKS Orkan Przeźmierowo (razem 4 osoby), kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne (9 osób), karatecy z KK
Samuraj (2), kręglarze z KS Alfa Vector
i OSiR Vector Tarnowo Podgórne (4).

Po raz pierwszy w myśl Uchwały Nr
XLVII/704/2017 Rady Gminy Tarnowo
Podgórne z dnia 13 czerwca 2017 r. stypendia otrzymały zawodniczki i zawodnicy, mieszkający na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, ale trenujący w klubach
spoza niej tj: UKS CITY ZEN Poznań
(pływanie), Automobilklub Wielkopolski (sporty motorowe), WKS Grunwald
Poznań (tenis ziemny) oraz Żeglarski
Międzyszkolny Klub Sportowy (że-

glarstwo). Tegoroczni stypendyści trenują w: UKS Baranowo, UKS Orkan
Przeźmierowo, Klub Karate Samuraj,
Klub Kolarski Tarnovia, KS Alfa Vector
i OSiR Vector Tarnowo Podgórne, UKS
City Zen Poznań, Automobilklub Wielkopolski, WKS Grunwald Poznań oraz
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy. Łącznie z budżetu Gminy na stypendia sportowe zostaną przeznaczone
93 tys. zł. 
~ Ania Lis

Wszystkim, którzy uczestniczyli w
ceremonii pogrzebowej
mojego Męża, naszego Ojca, Teścia i
Dziadka

Naszej Koleżance
Karolinie Burszta
Wyrazy głębokiego współczucia z
powodu śmierci

Rodzinie

Śp. Czesława Przybył

Mamy

rodzinie, znajomym, delegacjom za
wspólną modlitwę i złożone kwiaty,
serdeczne podziękowania składa
żona z rodziną

składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka z Pracownikami
Urzędu Gminy

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej mojej ukochanej Żony, naszej
Mamy, Babci i Prababci

śp. CZESŁAWA
PRZYBYŁA

wieloletniego członka
Rady Sołeckiej Baranowa
wyrazy współczucia składa
sołtys Mieczysław Paczkowski
Rada Sołecka i Radni z Baranowa

Szczere i serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci naszej koleżanki

Ś. P. Bronki Stypińskiej

dla całej Rodziny składają z ogromnym bólem koleżanki
i koledzy z Klubu Seniora z Tarnowa Podgórnego.

Śp. Bronisławy Stypińskiej

Dziękujemy Rodzinie, Księdzu Proboszczowi Adamowi
Prozorowskiemu, Wójtowi Tadeuszowi Czajce,
Delegacjom Towarzystwu Miłośników WIlna odd/
Kaźmierz, Seniorom, Właścicielom i Pracownikom Firmy
Korbanek, Sąsiadom oraz znajomym za złożone kwiaty
i zamówione Msze Święte.
Serdeczne podziękowania składa Mąż z Rodziną.

Podziękowanie

ZAPRASZAMY do nowej
PlAcówki PARtneRSkiej
AlioR bAnku!
Tarnowo Podgórne
ul. Pocztowa 1
61 42 42 240
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Katarzyny Sroka

Wójtowi Tadeuszowi Czajce, Kole Seniora
w Przeźmierowie, sąsiadom, znajomym oraz rodzinie
za modlitwę, złożone kwiaty i znicze składamy
podziękowania Mąż z Rodziną

ziękuję wszystkim, którzy oddali głos na zgłoszony przeze mnie projekt
„Biesiada u sąsiada” w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych.
~ Ireneusz Rembalski

~ praca
Dyrektor Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego.

T: 516 175 968, E: dyr.lusowko@gmail.com
PRACA OD ZARAZ!

nr cert. 49

Agencja Pracy M-Serwis dla swojego Klienta,
lidera na rynku ochrony dekoracji drewna

- Elektromechanik Wymagania: Uprawnienia SEP do 1kV (eksploatacja), umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Oferujemy: Umowę o pracę, konkurencyjne zarobki, możliwość rozwoju.
Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, tel. 61 848 31 40 lub 669 996 401
e-mail:rekrutacja@m-serwis.com.pl, rekrutacja@m-serwis.com.pl

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
ZATRUDNI OSOBY
Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
W TARNOWIE PODGÓRNYM
OCZEKUJEMY

• orzeczenia o niepełnosprawności,
• chęci do pracy,

W ZAMIAN OTRZYMASZ

• umowę o prace,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• przeszkolenie, opiekę koordynatora
• stabilne zatrudnienie
• możliwość dłuższej współpracy

JM EXIM lider na rynku europejskim z siedzibą firmy w Polsce, specjalizujący się w produkcji jak i eksporcie stolarki
otworowej. Od 15 lat dostarczamy naszym Klientom najwyższej jakości produkty i serwis w zakresie okien, ogrodzeń,
bram. W związku z ciągłym rozwojem firmy, jak i rozbudową linii produkcyjnej oraz poszerzeniem się grupy odbiorców
zagranicznych poszukujemy osób na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI (STOLARKA OKIENNA)
miejsce pracy: PRZEŹMIEROWO k/Poznania

CEL STANOWISKA:
• praca fizyczna
GŁÓWNE ZADANIA:
• produkcja stolarki okiennej PCV
• obsługa maszyn i urządzeń

Kupię ziemię rolną
w gminie TP

Tel: 515-766-049

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu na adres mailowy naszego rekrutera:
Mile widziane dołączenie referencji z poprzednich miejsc pracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r., Dziennik Ustaw Nr 133
Poz. 883)”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

PRACA OD ZARAZ!

Wynajmę mieszkanie
2 pokojowe 53,3 m2,
bloki Agrobexu.
tel. 517 568 305, 602 359 117

DAM PRACĘ

- Młodszego inżyniera do spraw utrzymania
Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne, Znajomość zagadnień związanych ze sterownikami
PLC, systemami SCADA/HMI, uprawnienia SEP do 1kV(eksploatacja), umiejętność
czytania schematów mechanicznych i dokumentacji technicznej
Oferujemy: Umowę o pracę, konkurencyjne zarobki, możliwość rozwoju.

Kontakt: M-Serwis, ul. Mickiewicza 27/2, tel. 61 848 31 40 lub 669 996 401
e-mail:rekrutacja@m-serwis.com.pl, rekrutacja@m-serwis.com.pl

• Firma w Przeźmierowie poszukuje
osoby do sprzątania biura 2x w tygodniu w godzinach popołudniowych
na umowę zlecenie. Telefon 61 652
40 40 lub 605 69 22 54.
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę z
własnym pojazdem do rozwożenia
zleceń. Szczegółowe informacje pod
tel. 692 680 794
• Pizzeria w Tarnowie Podgórnym
zatrudni pomoc kuchenną. Praca w weekendy. Obowiązki typowe
dla prac kuchenno-porządkowych
w tym również przyjmowanie telefonicznych zamówień. Ogólne do-

Firma produkcyjna INTRAX

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
Kontakt: Sierosław ul, Gipsowa 30
mail: praca@intrax-rolety.pl, tel: 797 515 313
świadczenie w kuchni mile widziane.
Poszukuję osoby odpowiedzialnej i
zaangażowanej w powierzone obowiązki - tel. 692 680 794
• Firma produkcyjna w Skórzewie zatrudni osobę na stanowisku: pracownik biurowy. Tel.515-10-80-15
• Stacja Paliw Shell w Tarnowie Podgórnym zatrudni pracowników oraz
osobę do „małej gastronomii”. Godziny pracy do uzgodnienia. Oferty prosimy składać bezpośrednio
na stacji lub pod numerem telefonu
724-112-690.
• Zatrudnię mężczyzn do pracy przy
zakładaniu ogrodów. Tel. 512 473 645
• Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni
pracownika na stałe. Tel. 783 407 488

nr cert. 49

Agencja Pracy M-Serwis dla swojego Klienta,
lidera na rynku ochrony dekoracji drewna

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?!
ZADZWOŃ DO NAS! 500 307 402

OFERUJEMY
• szkolenie
• stabilną pracę
• pomocny zespół
• umowę o pracę na cały etat

rafal@jmeximfenetres.eu lub o kontakt telefoniczny w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 601 172 171

ZATRUDNIĘ
FRYZJERÓW

725 196 459

OCZEKIWANIA:
• sumienność i zaangażowanie
• umiejętność pracy w zespole

• Przyjmę pracownika niewykwalifikowanego na produkcję. szkolenie
na miejscu. Firma Heris Skórzewo.
605 720 078
• Mężczyznę do prac porządkowych
i ogrodowych przyjmę. Przeźmierowo, 695 19 39 31
• Potrzebna osoba do pracy na wtryskarce, tel. 61 652 93 53
•

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w weekendy - soboty i niedziele. Posiadam doświadczenie. Tel.
533-696-051
• Szukam pracy! wykonam wszystkie
prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.
• Posprzątam biura 504-319-329

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jarosław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz
Leonhard, Artur Szeląg.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ
WRAZ Z DOMEM
DO REMONTU
LUSOWO, tel. 503 430 874
BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO
SOLIDNIE
TANIO

514 676 041
• Posprzątam mieszkanie, dom, biura 731 036 963
• Podejmę się wykonania usług remontowo- budowlanych: malowanie, szpachlowanie, remonty, wykończenia, drobne naprawy. Tylko
w godzinach popołudniowych. 607
855 586.
• Podejmę pracę z uczniami klas I-IV
szkoły podstawowej w zakresie czytania, liczenia, rozwiązywania zadań. tel. 691 86 12 07
• Posprzątam mieszkanie, dom (również mycie okien) w Tarnowie Podgórnym. Tel. 729 643 304 lub 739 576 439.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi w weekendy - soboty i niedziele.
Posiadam doświadczenie. Tel. 533696-051

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 07.02.2018 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
	Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
	Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,
tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
	Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@crisgova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: Tarnowskie Lwy
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~ reklamy

Piękni
ludzie,
piękne
dzieła!

Pani Grażynka ma 63 lata. Dzieła
jej plastycznego talentu wszędzie budzą
zachwyt. Pani Grażynka urodziła się
z zespołem Downa. Warsztaty Terapii
Zajęciowej, prowadzone przez Fundację
Polskich Kawalerów Maltańskich, to dla
niej cały świat. Tutaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają przyjaciół, zrozumienie, tu przez tworzenie
wszyscy stajemy się lepszymi ludźmi.
Twórz razem z nami! Najstarsza organizacja charytatywna w Polsce jest gwarantem, że Twoja pomoc skutecznie trafi do niepełnosprawnych, ubogich, dzieci
i seniorów. Czekamy na Twój prosty gest: wpisanie
w deklaracji PIT naszego numeru KRS.

Pomoc Maltańska
KRS: 0000207523
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Świętojańska 1 | 61-113 Poznań | tel. 506 716 230
www.fundacjakawalerowmaltanskich.fc.pl

Tort - Ula
SALON PARKIETÓW

Eko Dom 21

PAWLACZYK I SYNOWIE
Tranowo Podg., Różana 33

MYCIE OKIEN
OKIEN
www.ekodom21.pl
www.ekodom21.pl
tel:
tel:603
603
635
878
635
878
USŁUGI
SPRZĄTANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA

DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenie warsztatowe
110 m2 + biurowe
z zapleczem socjalnym 50 m2

Atrakcyjna lokalizacja

Przeźmierowo

537 111 145
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• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE
Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

Torty
artystyczne
i inne
słodkości

tel. 501 320 572

madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

Szpachlowanie,
malowanie,
sufity
podwieszane G-K
tel. 501 484 314

~ reklamy

Przytulne domy dwulokalowe z ogródkiem
i garażem w cenie mieszkania.

www.osiedlesady.pl
Zadzwoń: +48 61 824 61 64 | +48 694 694 190 | +48 605 103 820
Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące
szczęściem

10 minut

od granic Poznania

facebook.com/osiedlewsadach

74,21 – 113,86 m2
powierzchnia
użytkowa mieszkań
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~ reklamy

US¸UGI POGRZEBOWE
Spełniają normy: ISO, CE

IDEALNY SUFIT W JEDEN DZIEŃ
Suﬁt napinany to: oszczędność czasu, nowoczesność, estetyka,
szeroka gama kolorów i wzorów, bez kurzu i wynoszenia mebli,
idealnie gładki, 15 lat gwarancji

tel. 570 900 006
biuro@high-suﬁty.pl

www.high-suﬁty.pl

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie
tel. 723 140 159

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!
Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

KÄRCHER

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia, wosku, itp.
Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele
Krzesła - Pufy - itp.

607 95 11 50

oraz tapicerka skórzana

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700
Sobota 900-1400

~ reklamy

ZAKŁAD
SZKLARSKI
STEWO-GLASS
• OPRAWA OBRAZÓW
• RAMY DO LUSTER
• SZKŁO W KUCHNI
• LUSTRA POD WYMIAR
• KABINY PRYSZNICOWE
• MONTAŻ U KLIENTA

Przeźmierowo
ul.Wiosny Ludów 7
tel. 61 8142 707

www. stewo.pl
biuro@stewo.pl

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE
GARDEROBY
ŁAZIENKI
MEBLE BIUROWE

www.krfoto.pl
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

CIEPŁE OKNA
PROMOCJA!

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

www.dd-swiatkuchni.pl

tel. 664 524 177, 500 449 418

ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 34
kom. 512 473 645

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

Jeśli chcesz być szczęśliwy 1 dzień
• upij się
Jeśli chcesz być szczęśliwy 1 tok
• ożeń się
Jeśli chcesz być szczęśliwy całe życie
• załóż sobie ogród

TRAWNIKI WYSIEWANE ORAZ Z ROLKI
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
BUDOWA SKALNIAKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI
BUDOWA ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364
biuro@dobreokna.poznan.pl, pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

www.dobreokna.poznan.pl
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

„BAJKOWY ŚWIAT” W SADACH
ZAPRASZA
WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU
OD 2,5 DO 6 LAT
„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU...”
DWIE GRUPY MONTESSORIAŃSKIE
W NASZYM PRZEDSZKOLU OD WRZEŚNIA

ZADZWOŃ I ODWIEDŹ NAS KONIECZNIE:

663 990 178

COSMETICS

HURT - DETAL

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
L
a
n

Piotr Zaradny
Agencja PZU w Przeźmierowie

515 528 609, 725 118 570

www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

Piotr
Zaradny
ul. Rynkowa
75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452
100w Przeźmierowie
Agencja
PZU
pzaradny@agentpzu.pl
Piotr
Zaradny
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
Piotr
Agencja
tel. Zaradny
510 452 PZU
100 Przeźmierowo
Agencja PZU w Przeźmierowie
pzaradny@agentpzu.pl
Agent
ul.
Rynkowa wyłączny
75C (Pasaż 1-sze PZU
piętro) ŻYCIE
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1
01342016_KV1 PZU PRASA
S 205x135.indd 1

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową

KIA RIO

66 44 99 032
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2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

Infuzja tlenowa - nowy zabieg

Posiadam do wynajęcia

mieszkanie w centrum
Przeźmierowa o powierzchni
35 m2 – dwa pokoje
z aneksem kuchennym i łazienką
osobne wejście

tel.

604 323 820

Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1
(Osiedle Zielony Gród)

Zapisy telefoniczne:

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816

OKNA • ROLETY

NAPRAWA
515 514 211

~ reklamy

Żłobek Niepubliczny

Jagoda i Humorek

ul. Jagodowa 11 Sady
tel. 721 250 555
jagodaihumorek@gmail.com
www.jagodaihumorek.pl

Zapraszamy!

tel. 61 8 142 712
663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

CZYNNE: Pn-Pt 12.00-18.00

61 814 27 12

SKŁAD
W¢GLA

BIURO RACHUNKOWE
Kadry i płace
Roczne rozliczenia PIT
Pełna i uproszczona księgowość

ZAPRASZAMY

ul Pogodna 6, Baranowo

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

biurorachunkowe@wolnowska.p

Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

tel 575 24 50 24

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

BUDOWA DOMÓW

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

kom. 602 659 208

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

•
•
•
•

VAT 8%

stany surowe
pełna wykończeniówka
budowa na działce klienta
etapowa i kompleksowa realizacja
www.tech-building.pl

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

www.stomatologialusowko.pl

tel. 733 353 483

Zapraszam
Małgorzata Zajdler
lekarz dentysta

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko
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NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, POKOJU, ŁAZIENKI
SZAFY, GARDEROBY, MEBLE LITE DREWNIANE, STOŁY, KRZESŁA
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU

Okna i drzwi WIST
Rok założenia 1992

produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

•
•
•
•

PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

Rolety - montaż i naprawa
HIT!!!
Moskitiery
ien!
Doszczelnianie ok
Roletki materiałowe
Szyby - wymiana

z

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

em
on
p at
ku rab

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00
SOB.: 07:00 - 14:00

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)
TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja
609 270 132

tel.

513 035 741, 665 356 318, 61 8142 974
www.wist.poznan.pl

USŁUGI
• DOCIEPLANIE
REMONTOWO-BUDOWLANE
• ELEWACJE
MIESZKAŃ I DOMÓW
• NIDA
TEL. 575 00 43 03
• KOSTKA
BRUKOWA
• INNE PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE
ROLNA 8

600 45 37 1a.
27

2a.

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

GEODETA
607 644 710
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3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK
Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

GABINET

STOMATOLOGICZNY

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA
i prywatnie
pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9

PORADNIA

PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPIA
ZABURZEŃ LĘKOWYCH

660 140 488

paznokcie wrastające
opieka nad stopą cukrzycową
odciski, modzele, pękające pięty

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
bez obciążania wątroby
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

EFEKTY

tel.: 780-084-080

Profesjonalna
opieka
stomatologiczna

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

PODOLOGIA HELP 3
ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

specjalista protetyk

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00
 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
www.twojdietetyk.org

PODOLOGIA HELP 2
oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań

www.podologiahelp.pl

PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia
Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1
zaprasza
do nowo uruchomionej Poradni Chirurgicznej
w ramach umowy z NFZ – bardzo krótkie terminy

gabinet@podologiahelp.pl

REHABILITACJA
I MASAŻ

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

tel. 61 66 36 420, 61 81 46 392
PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa PRACOWNIA KAŹMIERZ
Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl
TEL. 535 900 848

BADANIA
KIEROWCÓW
Lekarz medycyny pracy
Badania profilaktyczne
i sanitarne
Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

tel. 606 160 504

(os. Rubinowe)

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PODOLOGIA HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

601 71 00 55
DIETETYCZNA

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej
LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe
• od poniedziałku do soboty •

Spirometria na miejscu

tel. 603-137-270
61 8147-826
www.drstankiewicz.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC
• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
szybko • czysto • solidnie
tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |

59

~ reklamy
CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00
NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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N AU K A J A Z DY

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

od projektu po realizację

DOCIEPLENIA i ELEWACJE
Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl
508-33-22-20

SALON
MODY
MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200
CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14
SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY- LUSOWO, POZNAŃ
MIESZKANE POZNAŃ CHROBREGO
DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA, CHYBY,
WILCZYNA, MŁYNKOWO,
TARNOWO PODGÓRNE
ROLNA WILCZYNA
AG TARNOWO PODGÓRNE 5HA

MATERIAŁY BUDOWLANE

WĘGIEL
WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

Klub Karate Samuraj
Ponad 25 lat doświadczenia

www.samurajkarateklub.pl
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
na treningi JKA Karate Shotokan
 doświadczeni instruktorzy
 sprawdzony system treningowy
 elementy zabaw i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
 poprawa sprawności fizycznej i koncentracji
 zawody, zgrupowania i obozy
 cykliczne staże techniczne z udziałem japońskich instruktorów

• dowóz bezpłatny
od 1 tony na terenie
gminy
• również węgiel
w workach, drewno

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00 - 13.00

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

TRENINGI

Przeźmierowo, sala gimnastyczna, Kościelna 46/48

wtorek, czwartek 18 -19

Zapisy podczas treningów lub tel. 609 709 636
luty 2018 | sąsiadka~czytaj |
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NOWA INWESTYCJA

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302
Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

Osiedle Sadowa w Tarnowie Podgórnym

domy parterowe dwulokalowe, pow. 84m2, ogród, kominek,
możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

tel. 603 456 256, www.grand-project.pl

www.agencjabrussa.pl zaprasza na

KONCERT

03.03.2018 r., godz. 19.00

DŻEM

- To kult, styl życia i prawdy!

tel. 504 485 108, 693 721 394
Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Gabinet Psiej Urody
SZAMY
ZAPRAALONU!
S
DO

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

ZAPISY
TELEFONICZNE

tel. 796 127 287

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami
dołącz do nas

na facebooku:
vadera.poznan

www.vadera.com.pl

POMOC
DROGOWA

24h

606 820 060
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

Oddam
ziemię

516 066 984

MALOWANIE
25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Nowa 15, TARNOWO PODGÓRNE
Bilety do nabycia: Kasa OSiR, tel. 61 816 60 86, salony EMPIK
on line: www.kupbilecik.pl • www.ebilet.pl • www.biletyna.pl
Organizator: tel. 61 424 28 24, 665 277 377, 601 791 474
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fot. M. Kromski

Polish American Music Show – 3 lutego 2018 r.

